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13 en 14 juni 2017 

De Maaspoort, Venlo  

Venlo – Op 13  en 14 juni aanstaande komen internationaal 
bekende specialisten bijeen tijdens de vierde Multimodale 
Unmanned Cargo Conferentie om te discussiëren over de laatste 
ontwikkelingen, uitdagingen en mogelijkheden binnen de 
‘onbemande autonome wereld’.  

Onbemande voertuigen in de breedste zin zullen heel veel 
veranderingen te weeg brengen in de transportsector. 
Belanghebbenden in deze sector moeten change hun in de 
organisaties aanpassen om zo goed mogelijk de diensten te 
optimaliseren en de winsten te vergroten. Autonome voertuigen 
bieden de kans op productieverhoging en nieuwe markten in 
gebieden die voorheen, als gevolg van hoge bemanningskosten 
en geografische beperkingen, on-economisch waren.  

De multimodale conferentie brengt technologie leiders, 
vrachtvervoerders en eindgebruikers samen om de status van 
deze nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Tevens zullen tijdens 
de conferentie de voordelen van onbemand vrachtvervoer 
gedurende high risk omstandigheden voor militairen onder de loep 
worden genomen.   

Grootste uitdaging 



De logistieke industrie is zich aan het voorbereiden op  
mogelijkerwijs de grootste uitdaging in jaren. Nu nog in de 
kinderschoenen staande onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 
spelen daarin een belangrijke rol. Deze initiatieven en slimme 
logistiek mikken langs de totale waarde keten op een totale 
ommekeer in het wereldtransport.  

Sprekers zijn onder meer afkomstig van de volgende bedrijven en 
instituten: Port of Rotterdam, Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (German Aerospace Center), Israel Aircraft Industries, 
Tecnomar Liguiria Consortium, Warszaw School of Economics, 
Rijkswaterstaat, University of Applied Sciences Upper Austria en 
Ahrma Pooling. 

Voor meer informatie over het Unmanned Cargo Aircraft 
Conference bezoek: 

www.unmannedcargoaircraftconference.com 

Over Jakajima 

Jakajima is de matchmaker voor vernieuwers in de High Tech 
industrie, variërend van 3D printen, the internet of things, drones 
tot Health Tech. Zij organiseren activiteiten die innovators vanuit 
verschillende waardeketen en beroepen met elkaar verbinden. 
Daarbij streven zij naar het creëren van nieuwe 
samenwerkingsverbanden, producten en/of diensten. 

Ga op internet! Wordt geïnformeerd over de conferentie en blijf op 
de hoogte van het laatste nieuws over Unmanned Cargo Aircraft. 
Meld u aan voor het LinkedIn forum en de discussie op Twitter 
@unmannedevent #UCA2017 #UnmannedCargoShip2017 
#UnmannedCargoGV2017 #CargoInnovate2017 

https://unmannedcargoaircraftconference.com/
https://www.linkedin.com/groups/5037314


  
 

Media Accreditatie 

Geaccrediteerde verslaggevers kunnen de conferentie bijwonen 
en interviews met de sprekers regelen.  

Pers accreditatie dient voorafgaand aan de conferentie te worden 
geregeld. Toegang is mogelijk voor verslaggevers met een 
perskaart of een schriftelijke verklaring van de redactie. 

Om in aanmerking te komen voor perstoegang, vul dit formulier 
of neem contact op met Esther Wendrich. Zij is bereikbaar op 
e.wendrich@jakajima.eu of op +31 620008576. 
 
 

https://unmannedcargoaircraftconference.com/contact/

