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Sterke economische groei Nederland zet zich
voort
De Nederlandse economie zit nog steeds in een fase van sterk en breed
gedragen herstel, met in het tweede kwartaal uitzonderlijk hoge groei van
1,5% kwartaal-op-kwartaal. Onderzoekers van de Rabobank verwachten voor
2017 als geheel een groei van 3,3%.
LEES VERDER

600 x 95
50 woorden

Verder in deze nieuwsflits
Tweederde EU-bedrijven verplaatst goederenstroom uit VK na brexit
'Hervat TTIP onderhandelingen voor eenvoudiger handel en banen'
Arabische coalitie blokkeert havens Jemen

evofenedex nieuwsflits is hét online nieuws
medium van evofenedex en wordt dagelijks naar
ca. 11.000 abonnees verzonden.

Handelsmissie naar Argentinië en Uruguay van start
CargoLogicAir start vrachtdienst tussen Londen en Tel Aviv
Bestelauto's rijden meer door betere economie
Arnhem: verbod op oude diesels plots onzeker

Banners:
Formaat 600x95 pixels. Hierbij is beweging
uitgesloten en worden uitsluitend gif bestanden
toegestaan. Banners dienen door de adverteerder
zelf aangeleverd te worden. Indien gewenst
kunnen deze door een externe partij worden
vervaardigd. De daaraan verbonden kosten zullen
uiteraard worden doorberekend.

Voormalig topman Chrysler voorziet einde van autorijden

Import en export

Tweederde EU-bedrijven verplaatst goederenstroom uit VK
na brexit

Advertorials:
De advertorial bestaat uit een titel en een tekst
van maximaal 50 woorden met een verwijzing
naar de door u opgegeven url.

Meer dan zestig procent van de EU-bedrijven die werken met Britse
leveranciers verwachten na brexit hun goederenstroom te verhuizen uit
het Verenigd Koninkrijk. Tijdens onderzoek in mei was dit nog veertig
procent. Dit blijkt uit een gepubliceerd onderzoek van CIPS.
Bron: evofenedex
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Regio Tilburg-Waalwijk, de beste regio voor e-fulfilment in
Nederland
De regio kaapte dit jaar op de Summit Logistieke Hotspots de hoofdvogel
weg in de categorie e-fulfilment. Wat zoal de sterke troeven zijn van deze
regio in Midden-Brabant? We zetten ze hier even op een rijtje.
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Luchtvaart

CargoLogicAir start vrachtdienst tussen Londen en Tel Aviv
De Britse vrachtmaatschappij CargoLogicAir begint 10 november een
lijndienst tussen Londen Stansted en Tel Aviv. Daarbij wordt een

