Geef je business een boost in Brabant! Bied je aan op de Marktplaats
Ben jij op zoek naar meer klanten in de logistieke hotspot Brabant? En ben je er van overtuigd dat jouw
product of dienst kan zorgen voor minder vracht- en bestelverkeer in de spits? Dan nodigen we jou uit om
aan de slag te gaan via de Marktplaats voor Logistiek. Als jij een concrete propositie biedt voor bedrijven
om hun logistieke ketens efficiënter te maken, dan brengen wij samen met jou deze propositie aan de
man. Daarmee wint de klant, daarmee wint Brabant en daarmee win jij!
_______________________________________________________________________________________

Waarom meedoen?
Meer dan 7.500 bedrijven die vaak op de Brabantse wegen rijden hebben wij in beeld. Gezamenlijk brengen
wij jouw product of dienst bij hen onder de aandacht.
Ons aanbod:
Communicatie. Relevant nieuws van de aanbieders op de
Marktplaats wordt gedeeld door de
samenwerkingspartners. Zo nemen meer bedrijven
kennis van jouw bedrijf en dienstverlening. We werken
o.a. samen met Logistiek.nl, BOM, Rewin, Midpoint,
evofenedex, TLN, provincie Noord-Brabant, gemeenten
Tilburg, Helmond, Breda en Eindhoven en de andere
Beter Benutten-programma’s.

Toegang tot klantgroepen. Logistiek in Brabant brengt de
Marktplaats onder de aandacht bij verladers, vervoerders
en ontvangers die hun logistiek efficiënter willen maken.
Daar waar vraag en aanbod op elkaar aansluiten leggen wij
actief het contact. Je staat zelf aan de lat voor het
commerciële traject dat daarop volgt. Samen organiseren
we themabijeenkomsten om bedrijven te informeren over
kansen en mogelijkheden.

Financiële bijdrage. Als het toepassen van jouw product
of dienst leidt tot aantoonbaar minder vrachtverkeer in
de spits, dan ontvang je daarvoor een financiële bijdrage.

Partnerschap. Natuurlijk ben jij als aanbieder op de
Marktplaats specialist in je eigen markt. Toch kan het
nuttig zijn om een tweede paar professionele ogen mee te
laten kijken. Onze logistiek experts denken actief met je
mee hoe je jouw kansen kan vergroten in Brabant.

Wie kan meedoen?
Alle leveranciers van logistieke producten en diensten
Als die producten of diensten er voor zorgen dat er minder
vrachtwagens/bestelwagens/(kleine) combo’s in de spits
rijden op de Brabantse wegen
Het moet gaan om nieuwe spitsmijdingen bij nieuwe of
bestaande klanten
Die voor 31 december 2017 worden gerealiseerd.
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Voorbeelden van logistieke producten en diensten
De logistieke producten of diensten die wij zoeken, zijn gericht op het efficiënter inrichten, plannen,
uitvoeren en beheersen van logistieke processen. Bijvoorbeeld:
 planningssystemen voor het realiseren van een hogere beladingsgraad en minder kilometers
 innovatieve voertuigconcepten voor het realiseren van groter laadcapaciteit of sneller laden en lossen
 toegangs- en beveiligingssystemen voor laden en lossen in vroege ochtend of avond/nacht
 ICT-platforms voor het uitwisselen van lading en/of lege laadruimte
 innovatieve verpakkingsmachines waardoor minder lege ruimte in dozen zit en minder ritten nodig zijn
 truckparking voor het ontkoppelen en parkeren van trailers, aanhangers en LZVs
 en vele andere slimme oplossingen
In de publicatie ‘Logistieke Efficiency op de Marktplaats voor Logistiek’ worden meer voorbeelden gegeven
van diensten en producten waarmee de gebruikers van de producten en diensten de spits kunnen mijden.

Hoe werkt het?
1. Registreer je op het platform van CTM Solutions. Via het platform verloopt alle communicatie met het
project Logistiek in Brabant. Ga naar www.ctmsolution.nl/DAS/gemeente-tilburg en klik op ‘registreren’.
2. Schrijf je in met je product of dienst bij het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) Logistiek in Brabant.
3. Reageer op de opdrachten die worden gepubliceerd via het DAS Logistiek in Brabant. We vragen je een
voorstel in te dienen waarin je laat zien hoe de toepassing van jouw product of dienst aantoonbaar leidt
tot minder vrachtwagens of bestelwagens in de spits in Brabant.
De leidraad geeft aan hoe je het voorstel kan opstellen en indienen. Logistiek in Brabant streeft er naar
om de beoordeling en opdrachtverlening binnen vier weken na de sluitingsdatum van de opdracht af te
ronden.
4. Presenteer je bedrijf op de Marktplaats en ga aan de slag!

Heb je zelf een bedrijf dat goederen vervoert
of laat vervoeren?
Ben je een verlader, vervoerder of ontvanger en
wil je een logistieke verbetering realiseren in je
eigen, bestaande logistieke keten? Meld je idee
dan aan bij Logistiek Idee Brabant. Meer
informatie vind je op
www.logistiekideebrabant.nl (vanaf 6 april).

Vragen?
Heb je een vraag of wil je van
gedachten wisselen over de
Marktplaats, neem dan contact op
met:
Thierry Verduijn
verduijn@logistiekinbrabant.nl
06 5089 1969

_________________________________________________________________________________________________
Logistiek in Brabant
Het programma Logistiek in Brabant daagt vervoerders, verladers en andere bedrijven die hun logistieke bedrijfsvoering
willen verbeteren uit om slimme oplossingen in de praktijk te brengen. Logistiek in Brabant is een samenwerking tussen
Brabantse overheden, het bedrijfsleven en het Rijk en is onderdeel van het programma Beter Benutten. Beter Benutten
werkt met een samenhangend pakket van maatregelen aan een betere bereikbaarheid in de drukste regio’s. De
Marktplaats voor Logistiek in Brabant is een van de actielijnen in dit programma.
www.logistiekinbrabant.nl/marktplaats
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