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Traditie ontmoet innovatie 

Contargo aanwezig op de transport logistic 2019 met vintage 

en toekomstgerichte thema’s 

Mannheim, 15 mei 2019 – Containerbedrijf Contargo laat op de 

transport logistic 2019 in München zien hoe de organisatie 

omgaat met de grote uitdagingen van de toekomst. Contargo is 

van 4 tot 7 juni 2019 op ‘s werelds grootste beurs voor logistiek, 

mobiliteit en supply chain management aanwezig op stand 

201/302 in hal B6. 

„Onze stand staat dit jaar in het teken van het contrast tussen oud en 

nieuw”, zegt Frank Hommel, General Sales Manager bij Contargo. “We 

tonen oude gebruiksvoorwerpen uit de sector, waaronder 

waarschuwingsvesten, het Andreas-kruis en een houten roer. Ze 

symboliseren traditionele waarden zoals betrouwbaarheid, veiligheid 

en eerlijkheid. Nieuw zijn onder meer onze self-check-in en een 

kraanmodel. Ze staan voor de innovatieve technologieën waarmee we 

inspelen op toekomstige uitdagingen.” 

Omgang met megatrends 

Bezoekers kunnen op de stand niet alleen informatie inwinnen over de 

producten en het uitgebreide netwerk van Contargo. Ze komen ook 

meer te weten over de omgang met megatrends zoals digitalisering, 

klimaatverandering, duurzaamheid en geografische verschuivingen. 

Op de self-check-in-kiosk ervaar je zelf hoe Contargo invulling geeft 

aan de digitalisering. Deze kiosken staan al op alle terminals waar 

Contargo het zelf ontwikkelde Terminal Operating Systeem heeft 

geïmplementeerd. 
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Bezoekers kunnen op het simulatiemodel van een terminal zelf de 

digitale processen in gang zetten. “Wij willen bezoekers laten ervaren 

hoe leuk het is om deze technologie uit te proberen en te ontdekken. 

Onze vintage-omgeving is perfect voor een selfie vanop de 

beursvloer!” besluit Frank Hommel. 

 

Over Contargo: 

Met een jaarlijks transportvolume van 2 miljoen TEU behoort Contargo 
tot de grote logistieke containernetwerken in Europa. Contargo 
integreert het containervervoer tussen de westelijke zeehavens, de 
Duitse Noordzeehavens en het Europese achterland. De onderneming 
heeft in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland 24 containerterminals en 
zeven vestigingen in Duitsland, Nederland en België. Ze heeft eigen 
scheeps- en spoordiensten. De 1133 medewerkers realiseerden in 
2018 een jaaromzet van 534 miljoen euro: www.contargo.net. 

 

Contactpersoon bij Contargo: Heinrich Kerstgens, Contargo GmbH 
& Co. KG, Rheinkaistraße 2, 68159 Mannheim, Tel.: +49 621 17825 
276,hkerstgens@contargo.net 
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