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De Europese editie van de 3PL Summit en het Chief Supply 
Chain O�  cer Forum (CSCO) Forum van Eyefortransport 
(EFT) vindt dit jaar plaats van 16 tot en met 18 oktober 
plaats in Theater De Maaspoort in Venlo. Details van het 
programma en de sprekers worden de komende tijd door 
EFT bekend gemaakt. Voor meer informatie zie: events.
eft.com/eu3pl/. De Europese Hi-Tech Summit Supply 
Chain Summit in 2018 vindt begin juni plaats. De exacte 
data van dit event volgen nog.

Advertorial

Dankzij de inspanningen van SMART Logistics Centre Venlo 
(SMART LCV) is de regio Venlo dit jaar voor de derde keer 
gastheer van de 3PL Summit en het Chief Supply Chain 
O�  cers Forum (CSCO) van Eyefortransport (EFT). Daar blijft 
het niet bij want in 2018 is de Europese logistieke hotspot 
ook voor het eerst het decor van de prestigieuze Hi-Tech 
Supply Chain Summit Europe.

Er gaat geen week voorbij of er is vanuit Venlo nieuws te melden 
over een logistiek dienstverlener of verlader die zich vestigt in 
de Regio Venlo. Het gaat de logistieke hotspot nummer 1 van 
Nederland voor de wind stelt wethouder Economische zaken 
van Venlo, Stephan Satijn, terecht vast. “Al die nieuwe vestigers 
bevestigen dat regio Venlo behoort tot de belangrijkste Europese 
logistieke hotspots.” Satijn benadrukt daarbij tegelijk dat de 
gemeente met de Provincie Limburg – beide ook actief binnen 
SMART LCV -niet alleen de taak hebben deze harde business 
te faciliteren. “Het is ook belangrijk dat binnen onze Europese 
logistieke hotspot ambities een aantal randvoorwaarden goed 
worden ingevuld. We moeten de Europese community van 
logistiek en supply chain regelmatig een platform bieden. Dat 
heeft met name SMART LCV de afgelopen jaren vorm gegeven 
door de succesvolle samenwerking met Eyefortransport”, aldus 
Stephan Satijn.

Logistieke wereldstad
Beide evenementen, waar de internationale top van de logistiek 
en supply chain op afkomt, zijn volgens de wethouder economis-
che zaken fors gegroeid in Venlo. “Dat geeft aan dat er vanuit de 
markt veel interesse bestaat en dat de bereidheid van honderden 
executives over de hele wereld groot is om naar Venlo af te reizen. 
Dat is voor EFT ook een voorname reden om in samenwerking 
met gemeente Venlo, LIOF en SMART LCV beide evenementen 
dit jaar nog een keer te organiseren in theater De Maaspoort in 
hartje Venlo.

Venlo en EFT succesvolle combinatie
Satijn wil graag jaarlijks als gastheer optreden voor de 3PL Summit 
en het CSCO Forum, maar plaatst daarbij wel een kanttekening. 
“We zijn er niet op uit om een permanente basis te geven voor 
beide evenementen. Op zich staat er een optie voor 2018 maar 
andere steden gunnen we de evenementen ook, maar wat 
we wel kunnen vaststellen, is dat Venlo en Eyefortransport een 
succesvolle combinatie is.”

Doel dit jaar: 500 deelnemers
Dit jaar gaan de 3PL Summit en het CSCO Forum van 16 tot en 
met 18 oktober op herhaling in Theater De Maaspoort. Volgens 
Ron Kuijpers, bestuurslid van pr & branding binnen SMART LCV, 
werd na a� oop vorig jaar al tijdens de evaluatie duidelijk dat 
Eyefortransport voornemens was om met beide evenementen 
weer terug te komen. “Toen dat verzoek er eenmaal lag hebben 
we ook gesproken over de vraag of de Hi-Tech Supply Chain 
Summit Europe naar Venlo kon worden gehaald. Dat wilden we 
eigenlijk al drie jaar geleden nadat we een editie van deze summit 
in Amsterdam hadden bezocht. Dat lukte toen niet omdat het 
tijdsbestek daar te kort voor was en ook vanwege het feit dat we 
de 3PL Summit en het CSCO forum al gingen organiseren.” De 
Hi-Tech Supply Chain Summit van dit jaar vindt begin juni plaats 
in München. 

Venlo: logistieke hotspot voor hightech-industrie
René Richters, algemeen directeur van Flex en voorzitter van 
SMART LCV, heeft hoge verwachtingen van de tweedaagse Hi-
Tech Supply Chain Summit dat volgend jaar juni plaatsvindt in De 
Maaspoort. “Er gaat veel hightech door deze regio naar Europa 
en er zijn bovendien veel bedrijven gevestigd die zich hiermee 
bezighouden. Het is dan ook mooi dat een EFT zelfstandig besluit 
dat hun hightech evenement hier gaat plaatsvinden want het 
was geen uitgemaakte zaak dat het naar Venlo zou gaan omdat 
van oudsher Amsterdam de gastheer is.” Dat het gelukt is komt 
volgens Richters door het feit dat SMART LCV er in geslaagd is om 
Venlo te agenderen bij EFT. “We hebben goed voor het voetlicht 
weten te brengen wat er feitelijk allemaal op hightech gebied 
in Noord-Limburg plaatsvindt. Daar hebben zij tot onze grote 
vreugde goed op geacteerd. Laat onverlet dat het aantrekken 
van dit nieuwe evenement ook het resultaat is van de goede 
samenwerking die we als ondernemers binnen SMART LCV 
hebben met de gemeente Venlo, de provincie Limburg LIOF en 
de onderwijsinstellingen.”


