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Het evenement 

voor de transport 

en logistieke 

sector in 2022!

Gedurende twee dagen zal Waregem Expo de 

ontmoetingsplaats bij uitstek zijn voor alle actoren 

die in de transport en logistieke keten in België 

actief zijn. Dagelijks zijn in België meer dan 750.000 

bestelwagens en ongeveer 70.000 Belgische 

vrachtwagens op de weg, daarnaast maken ook 

nog meer dan 75.000 buitenlandse vrachtwagens 

dagelijks gebruik van onze wegen. 

Naast de 11 miljoen containers die jaarlijks via 

Antwerpen België binnenkomen, wordt drie kwart 

van de 700 miljoen ton goederen jaarlijks over de 

weg getransporteerd. 

De sector van transport en logistiek zorgt voor een 

rechtstreekse tewerkstelling van meer dan 100.000 

werknemers, maar indirect zijn een veelvoud van 

dit aantal betrokken.  Vlaanderen heeft immers de 

ambitie ‘dé logistieke draaischijf van Europa’ te 

worden.

Exposanten:  
 constructeurs en invoerders van vrachtwagens, 

carrosserieopbouw, aanhangwagens, trailers en 

bestelwagens;

 goederenbehandeling, uitrusting van 

magazijnen, banden, olieproducten,  

brandstofhandelaars, garage uitrusting 

en materiaal, sorteer- en laadsystemen, 

toebehoren…;

 software en hardware leveranciers van 

boordcomputers, digitale tacho’s, Cmr’s, 

trackingsystemen, supply chain management 

systems, warehouse software, … ;

 opleidingscentra, verzekeringsmakelaars, 

consultants, interimkantoren, 

accountants, advocaten, sociale 

secretariaten, dienstverleners, federaties, 

projectontwikkelaars,  ….  ;

Bezoekers:
 De transport en logistieke ondernemers en alle 

dienstverleners die in de logistieke keten actief 

zijn;

 Alle ondernemingen die zelf transport en 

logistiek in eigen beheer uitvoeren.
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Praktische info:
Openingsuren: 

woensdag 26 januari 2022:  14u – 22u
donderdag 27 januari 2022: 14u – 22u

Opbouw:
maandag 24 januari 2022
dinsdag 25 januari 2022

Ontruiming:
vrijdag 28 januari 2022

Plaats:
Waregem Expo
Zuiderlaan 26
8790 Waregem 

Toegang:
Gratis toegankelijk voor alle bezoekers die 
vooraf registreren via de website

Uniek ! Op de beurs is een centrale open bar met 
dranken en food voorzien voor alle bezoekers en 
exposanten die doorlopend toegankelijk is.

Organisatie:
Transpro vzw
Engelse Wandeling 2 bus K 07 G
8500 Kortrijk
Ond nr 0879 271 346
info@transpro.be
www.transpro.be

Conferenties – Workshops – Jobbeurs

Zowel op woensdag 26 januari als donderdag 27 januari worden er doorlopend 

verschillende colloquia voorzien met vooraanstaande sprekers uit de sector.  

Deze zullen aangekondigd worden op de website en zijn vrij toegankelijk. 

Tijdens de beurs wordt in samenwerking met Tl Hub een jobbeurs georganiseerd om 

werkzoekenden en werkgevers uit de sector met elkaar in contact te brengen.
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Jobbeurs
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Tapijttegels, vier stoelen of bar– 
krukken, elektr aansluiting 1.500 w 
met 4 stopcontacten, 4 spots, naam-
bordhouder, naambord, 1 (sta-)tafel

Tapijttegels, vier stoelen of bar– 
krukken, elektr aansluiting 1.500 w 
met 4 stopcontacten, 4 spots, naam-
bordhouder, naambord, 1 (sta-)tafel

Tapijttegels en electriciteitsaansluiting 
1.500w 16A

Tapijttegels en electriciteitsaansluiting 
1.500w 16A

Tapijttegels en electriciteitsaansluiting 
1.500w 16A
Mogelijkheid om bijkomend 1 voer-
tuig aan de ingang te plaatsen
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Deze beurs is een initiatief van Transpro vzw  in samenwerking met UPTR,  
de beroepsfederatie voor de transport en logistieke ondernemingen, Waregem Expo, Fairs & Events  en 

PayCover, het sociaal secretariaat gespecialiseerd in de tranport & logistieke sector

All-in stand* 12m2 All-in stand* 12m2 Stand 30m2

Stand 60m2 Stand 100m2

€ 2.500 € 2.500 € 3.500

€ 5.250 € 8.750
* Gepersonaliseerde wanden kun-

nen bij de all-in stands voorzien 
worden (105 euro per wand / 
aankoop)

Vast deelname en promotiepakket: 
150 euro
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