
TRANSPORT, TECHNIEK & TOEKOMST

Hét carriére event voor de logistieke sector

20 & 21 SEPTEMBER 2019
ZWITSALPARK APELDOORN



INSCHRIJVEN OF MEER INFO?
info@westerstorm.nl06-55103581 of06-28848137

Volop keus: een plek op het evenemententerrein, in de pop-up 
 
werkplaats, of een informatiestand?  

Pakket A - Evenemententerrein
 • plek van 5 x10 meter voor het presenteren van 1 of meerdere wagens op het 

                evenemententerrein, incl. stroom

 • plaatsen van eigen promotiemateriaal

 • naam/logo op deelnemerslijst op de website

 • naamsvermelding in Facebookberichten

 • 2 tickets voor de relatie-/VIP-avond

 • € 2.500,-

Pakket B - Evenemententerrein
 • plek van 10 x10 meter voor het presenteren van 1 of meerdere wagens op het 

                evenemententerrein, incl. stroom

 • plaatsen van eigen promotiemateriaal

 • naam/logo op deelnemerslijst op de website

 • naamsvermelding in Facebookberichten

 • 2 tickets voor de relatie-/VIP-avond

 • € 5.000,-

Pakket C - Pop-up werkplaats 

 • plek van 10 x10 meter overdekt, in de hal/werkplaats, incl. stroom

 • plaatsen van eigen promotiemateriaal

 • naam/logo op deelnemerslijst op de website

 • naamsvermelding in Facebookberichten

 • 2 tickets voor de relatie-/VIP-avond

 • € 7.000,-

Geef ook een demonstratie, show jullie mooiste en meest bijzondere trucks en laat gedreven 

monteurs sleutelen aan de nieuwste motoren in de pop-up werkplaats. Laat iedereen zien hoe mooi 

het vak is! Daarnaast kunnen bezoekers, jeugd én kinderen hun skills testen bij allerlei activiteiten, 

trainingen en simulators. Met live muziek, straattheater, hapjes en drankjes voor de lekkere trek, 

wordt Transport, Techniek & Toekomst een interessant, stoer en inspirerend event voor iedereen! 

Vrijdagavond Business VIP-avond
Op vrijdagavond start het evenement met een feestelijke VIP-

avond voor alle deelnemers aan het event, sponsoren en hun 

gasten. Met een lekker diner, hapjes, drankjes en muziek, in 

een ongedwongen sfeer. Ontmoet collega’s uit de logistiek en 

transportsector, deel ervaringen, maak plannen en grijp nieuwe 

kansen. 

Zaterdag: show-time!
Zaterdag krijg je met je bedrijf uit de sector Logistiek en 

Transport de kans om jullie mooie vak en jullie bedrijf te 

promoten aan het publiek. Geef een demonstratie van jullie 

bijzondere werk, zet je mooiste trucks neer, of laat jullie 

monteurs demonstreren hoe interessant het sleutelen aan de 

wagens is. Je kunt kiezen uit verschillende plekken/pakketten, 

zodat je jullie bedrijf kunt showen zoals je zelf graag wil. 

Pakket D - Infostand
 • Kraam/plek van 2x3 meter in de grote tent

 • plaatsen van eigen promotiemateriaal

 • naam/logo op deelnemerslijst op de website

 • naamsvermelding in Facebookberichten

 • 2 tickets voor de relatie-/VIP-avond

 • € 1.000,-

Wat vind je bij Transport, 

Techniek & Toekomst zoal? 

• Trucker show

• Demonstratie berging

• Proefles rijschool

• Dode-hoek training

• Vrachtwagen-trekken

• Oldtimer transporttrucks

• Virtual Reality Simulator 

• Skelterparcours

• Model-trucks

• Business VIP-avond

• Hapjes & drankjes

• Live-muziek

• Springkussens

• Infostands opleidingen e.d.

Transport, Techniek & Toekomst is een initiatief van de Bedrijvenkring 
Apeldoorn, de oudste en grootste ondernemersvereniging van Apeldoorn. 
De BKA stelt zich met dit evenement ten doel om de personeelsschaarste 
onder haar leden in de logistieke sector te verminderen. 

Presenteer je bedrijf en vind nieuwe collega’s! 
Transport, Techniek & Toekomst is dé plek waar iedereen samenkomt die 
iets heeft met ronkende motors en glimmende trucks. Maar ook iedereen 
die gewoon nieuwsgierig is naar het event vind je hier. De perfecte plek om 
de sector transport & logistiek te promoten. Hier kun je nieuwe chauffeurs 
en monteurs werven voor jouw bedrijf. Hier kun je werkzoekenden 
enthousiasmeren en hier kun je kinderen en jeugd inspireren voor 
opleidingen en banen in deze sector. Een unieke kans, daar moet je bij zijn! 



Leden commissie Transport, Techniek & Toekomst:
 
Marc van Gerrevink (Van Gerrevink)
Edward van Engelen (Bakker Bedrijfswagens)
Harold de Ronde (Effective Transport)
Berry Zweekhorst (Wensink)
Alfred Beekman (Beekman Transport)
Martin Snijder (ROC Aventus)
Evelyn Meibergen (Gemeente Apeldoorn)
www.bedrijvenkringapeldoorn.nl

Bedrijvenkring Apeldoorn Organisatie evenement: 

Westerstorm Events
Eric-Jan Westen/Marieke Nieuwenhuis
Vlijtseweg 89-91
7317 AE Apeldoorn
info@westerstorm.nl
 06-55103581/06-28848137


