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Vi tar ett helhetsgrepp om hela logistik- och transportkedjan med fokus på 
framtida trender och digitalisering inom supply chain. Digitaliseringen och 
robotiseringen är fortsatt i fokus. Vi vidareutvecklar och fördjupar oss i vilka 
möjligheter och utmaningar detta skapar för branschen. 

Arbetet med samarbetspartners fortlöper för att skapa fler allianser med 
intressanta organisationer, forskningsinstitut, högskolor och andra partners 
för att kunna säkerställa branschspecifikt innehåll på hela mötesplatsen.

Fokusområden

Handel/e-handelMaterialhantering/
förpackningar

Start-ups Robotisering Intermodala 
transporter

Intralogistik
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Kontaktuppgifter 

80% Det är hög kvalitet på besökare, 80 %  
tar beslut om inköp och är affärsdrivna.

Här hittar ni nya samarbetspartners och  nätverk  
i er bransch.

Detta är Nordens mest affärsskapande  mötesplats  
för logistik- och transportbranschen.

Logistik & Transport, Nordens ledande mässa och konferens för hela  transport- och logistikbranschen 
lockar VD:ar och andra viktiga beslutsfattare från Skandinaviens ledande företag.  

Detta är er möjlighet att träffa 3 000 nyckelpersoner som är beredda att investera i  strategiska logistik- 
och lagerlösningar.

Träffa över 3 000 lager- och logistikansvariga

BOKA ER MONTER: WWW.LOGISTIK.TO

Du vet väl att Svenska Mässan och Gothia Towers erbjuder en helhetsupple-
velse? Här kan du och dina kollegor sova, äta och relaxa. Efter en lång mäss-
dag tar ni en välförtjänt paus i utomhuspoolen 55 meter upp i luften. Ni kan 
även njuta av den omtalade räkmackan på Heaven 23 med utsikt över hela 
Göteborg. Här finns även den italienska pärlan Ristoria, den moderna bistron 
West Coast, husets eget vardagsrum Twentyfourseven och Upper House 

Dining uppe bland molnen. Sov gott på Gothia Towers eller Upper House, 
varmt välkomna till Svenska Mässan och Gothia Towers!

P.S. Som utställare får du och dina kollegor ta del av olika  
ERBJUDANDEN I VÅRT HUS. 

Upplev hela huset!


