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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 1 juni 2022:  14u – 22u
donderdag 2 juni 2022:  14u – 22u

Opbouw:
maandag 30 mei 2022
dinsdag 31 mei 2022

Ontruiming:
vrijdag 3 juni 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 1 juni als donderdag 2 juni 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

501 515 517 519 521 523

522

416

415

423

225

223

212

123

121

116

503 505

403

401

406

407

409

304

207

209

204

107

414

417

314

217

214

117

206

109

425

215

212

115

208

111

210

113

308

211 213

302

300

201

200

103

101

100

102

104 106 108 110 112 114

203

105

419

219

119

507 509 511 513

beurs voor de transport en logistieke sector

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
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