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Artikelen van vandaag
VNO-NCW: dreiging no deal-brexit groter dan ooit
Omzet groothandel daalt met 9 procent in tweede kwartaal 2020
Optimaliseer en vergroot loscapaciteit aan uw docks (adv)
Prinsjesdagstukken: economie groeit in 2021 met 3,5 procent
Achtergrond - Supply chain samenwerking onder het vergrootglas
Door brexit zal er op juridisch vlak een aantal zaken veranderen (webinar)
Overige artikelen...
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VNO-NCW: dreiging no deal-brexit groter dan ooit
De dreiging van een no deal-brexit is groter dan ooit, zegt VNO-NCW tegen BNR.

Advertorial

50 woorden

Daarom zet de ondernemersvereniging vol gas op het informeren van ondernemers
om zich voor te bereiden op die no deal-brexit op 1 januari 2021. Vandaag komt
Londen met een wetsvoorstel over de Britse interne markt. En die wet kan een bom
leggen onder de brexit-onderhandelingen.

evofenedex nieuwsflits is hét online nieuws
medium van evofenedex en wordt dagelijks naar
ca. 10.500 abonnees verzonden.
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Banners:
Formaat 600x95 pixels of 250 x 500 pixels.
Advertorials:
De advertorial bestaat uit een titel en een tekst van
maximaal 50 woorden met een verwijzing naar de
door u opgegeven url.

Omzet groothandel daalt met 9 procent in tweede kwartaal
2020
Advertorial
Optimaliseer
en vergroot
loscapaciteitheeft
aanin uw
dockskwartaal van
De bedrijfstak groothandel
en handelsbemiddeling
het tweede

Tarieven:
evofenedex nieuwsflits verschijnt 5 maal per week
Horizontale banner of advertorial
1 week: € 600,2 weken: € 510,- per week
3 weken: € 450,- per week
Verticale banner
1 week: € 750,2 weken: € 640,- per week
3 weken: € 550,- per week

2020 ruim 9 procent minder omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder.
Hoe maakt u een efficiënte en flexibele planning om goederen van verschillende
Het aantal faillissementen nam van het eerste op het tweede kwartaal toe. Aan het
leveranciers in het warehouse te ontvangen? Diverse transporteurs die zich bij u
begin van het derde kwartaal waren de ondernemers in de groothandel en
melden voor een levering. Hoe managet u dan het efficiënt laden en lossen?
handelsbemiddeling iets minder pessimistisch. Dit meldt het CBS op basis van
Doe mee aan het webinar op 6 oktober om 11.00 uur.
nieuwe cijfers.
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Achtergrond - Supply chain
samenwerking onder het
vergrootglas
Op het Topsector Logistiek Congres
worden komende vrijdag de eerste

Vermelding in de inhoudsopgave toeslag € 75,- per week.

resultaten van Compose gepresenteerd
in het boek Compose: strategisch
logistiek samenwerken. Ruim drie jaar

Voor informatie en/of reserveringen kunt u contact
opnemen met Kim de Bruin van Jetvertising b.v.
T 070 399 00 00
F 070 390 24 88
E kim@jetvertising.nl
I www.jetvertising.nl

geleden begon dit project als een
matchmakingtool, waarbij evofenedex
en de Tilburg University samen
optrokken met 40 leden. Doel was om
de samenwerking op strategisch niveau
tussen verladers in afzonderlijke ketens
op horizontaal niveau te onderzoeken
en vooral te stimuleren.
Bron: evofenedex
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