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De 5 P’s van de Rotterdamse haven
Woensdag 18 april 2018 | LantarenVenster
12.00 Ontvangst met netwerklunch
+ Experience Markt

15.45 Partnerships:
Rotterdam verkopen we samen

De haven staat bol van innovatie en vernieuwing,
op onze Experience Markt ervaart u op interactieve
manier de nieuwste projecten en ontwikkelingen.

Een unieke locatie, de beste equipment en perfecte
multimodale verbindingen. Bij state-of-the-art
terminal Cool Port Rotterdam zorgen samen
werkingen voor duurzaamheid en efficiency in de
logistieke versketen. U hoort Jack Kloosterboer,
RvC Kloosterboer en Michel Jansen, directeur
Total Produce in een duopresentatie over succes
factoren binnen partnerships en de kracht van het
cluster.

Deze middag staat onder bevlogen
leiding van Marijke Roskam,
journalist en presentator BNR.

13.45 Openingswoord:
Reinventing business
Onder het mom ‘het bestaande
vernieuwen en het nieuwe verwelkomen’ zet het Havenbedrijf
Rotterdam zich actief in voor de haven van morgen.
CEO Allard Castelein opent deze dag met zijn
inspirerende visie op hoe een haven zichzelf
opnieuw kan uitvinden. We leven immers in een
veranderende wereld.

14.05 Pretentie: ondernemen met lef
Als een van de grootste havens ligt alles wat we
in Rotterdam doen onder een vergrootglas.
Hoe wordt dit buiten de haven opgepakt en
wat kunnen wij hiervan leren? Een inspirerend
verhaal over ondernemen met lef.

14.35 Positionering: groen, groener,
groenst
Een klimaatneutrale brouwerij in een klimaat
neutrale keten. Groene koploper Heineken en
innovatief logistiek dienstverlener Nedcargo
verlagen samen hun footprint.
U hoort Roderick de la Houssaye, directeur
Nedcargo en Blanca Juti, Chief Corporate Affairs
Officer Heineken in een stimulerend podium
interview over samen grenzen verleggen.

15.00 Energy Break + Experience Markt

Tijdens dit event ontmoet u 200+ havenondernemers en logistieke directeuren;
professionals uit de chemie, energie,
op- en overslag, industrie en handel en
transportsector, logistiek dienstverleners,
verladende partijen en beleidsmede
werkers van havens en verschillende
overheden.

Uw bedrijf profileren?

Deze topontmoeting is de ideale gelegenheid om uw bedrijf te promoten bij uw
doelgroep. Neem voor meer informatie
contact op met Anita Korendijk:
ak@managementproducties.com

De kosten
16.10 Product development:
samen innoveren
Digitalisering zorgt voor immense
veranderingen in de haven.
Rotterdam Logistics Lab speelt hierop
in met het real-time delen van data.
Hoe zorgt het Port Call Optimisation project voor
snellere doorlooptijden en meer efficiëntie?
Joyce Bliek, Director Digital Business Solutions bij
Port of Rotterdam gaat het gesprek met de klant aan.

16.35 Pegels: vernieuwende
verdienmodellen
Kernwoord lef staat centraal binnen
de strijd om de nieuwe verdienmodellen. Hoe kunnen we waarde
creëren en alternatieve bronnen van
inkomsten genereren? Innovatieve logistiek,
kunstmatige intelligentie en elektrische auto’s
kenmerken de stijgende positie van disruptor
Picnic in de strijd om de online boodschappenmarkt. Mede-oprichter Michiel Muller deelt zijn
inspirerende visie.

17.00 Slotwoord:
Make it happen in Rotterdam
Deltalinqs heeft als geen ander zicht
op de toekomst van onze haven.
Voorzitter Steven Lak sluit deze
middag traditiegetrouw af met zijn
visie op de Mainport van morgen.

17.15 A
 fsluitende netwerkborrel
+ Experience Markt

Er gelden 3 tarieven voor deelname:
Verladerstarief: € 400,- voor logistieke,
inkoop- en SC-functies van producenten
van consumentengoederen
Haventarief: € 500,- voor bedrijven actief
in de haven, industrie, transport en
aanverwante sectoren. Ook overheid valt
hieronder.
Zakelijke dienstverlening: € 600,- voor
consultants, financiële sector, advocatuur
en aanverwante sectoren.

Congres op niveau

• Netwerken in ongedwongen sfeer
• Enthousiaste en deskundige sprekers
• Parkeren altijd inbegrepen
• Kosteloze vervanging door een collega
• T ot 2 weken voor aanvang gratis
annuleren

Organisatie

Wij zijn een toonaangevend congresbureau met inspirerende en strategische
netwerkbijeenkomsten op het gebied
van havens, logistiek, offshore, maritiem,
energie & industrie, mobiliteit, bouw
en infra.

www.managementproducties.com

Social media

Praat mee via @HavenMP en #havencongres
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