Objavte svet dopravy
v srdci Európy
Október 6 - 8, 2021 Incheba Expo, Bratislava - Slovensko
B2B podujatie ktoré spája celý dodávateľský reťazec, zamerané na vytváranie obchodných príležitostí
v celom regióne „Novej Európy.“
Riešenie 360-stupňových aspektov dodávateľského reťazca vrátane prepravy, najnovších dostupných
riešení a perspektív budúcich technológií, objasnenie ich potenciálu za účelom zjednodušenia procesov,
zvýšenia efektívnosti a kontroly nákladov.
Vôbec prvá výstava v strednej a východnej Európe, ktorá spája prepravcov, maloobchodníkov,
veľkoobchodníkov, dovozcov a vývozcov z dôležitých priemyselných odvetví, ako sú mobilita, zdravotníctvo,
letectvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, energetika a ďalšie, s najaktuálnejšími poskytovateľmi riešení
dodávateľského reťazca.
Podnikanie v post-Covidovej dobe zrejme ukáže, že prosperovať budú najmä tie spoločnosti, ktoré sa
prispôsobia výzvam a zmenám. WOF EXPO 2021 prináša päť hlavných pilierov s jasným zameraním, ktoré
vás priblížia k úspechu.
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FANTASTICKÉ NÁSTROJE
PRE NETWORKING

WOF CONNECT 1-ON-1 MEETINGS
Dohodnite si stretnutia s obchodnými
partnermi pred aj počas podujatia

VIP NETWORKING LOUNGE
Rezervujte si priestor pre
svoje stretnutie

WOF CONNECT COCKTAIL

Nadviažte nové výhodné partnerstvá
počas networkingového večierku

Každý rok sa sťahujeme do iného mesta v rámci krajín regiónu strednej a východnej Európy. Nenechajte si
újsť túto jedinečnú príležitosť navštíviť WOF EXPO tentokrát na Slovensku!! Veríme, že toto podujatie bude
hnacou silou na naštartovanie nových obchodných príležitostí po zložitom ekonomickom období
spôsobenom COVID-19.
KONFERENCIA
CONFERENCE s fenomenálnym obsahom. Trvalý rast v elektronickom obchode, progresívna digitalizácia
logistických procesov, revolučný vplyv priemyslu 4.0 na dopravu a logistiku. TOP rečníci zo všetkých
sektorov spoja svoje sily a poskytnú platformu, kde návštevníci môžu získať cenné poznatky o svetlejšej
a prosperujúcejšej budúcnosti.
WOF AWARDSGALA
WOFAWARDS
GALAEVENT,
EVENT kde oceníme najobľúbenejšie a najinovatívnejšie spoločnosti v oblasti logistiky,
elektronického obchodu a dodávateľského reťazca, pre kategórie: špedícia, letisko, letecká spoločnosť,
nákladná doprava, námorná doprava a IT sektor.
www.wofexpo.com

BUDUJME KONTAKTY. ROBME BIZNIS. TVORME PARTNERSTVÁ.

