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‘De Logistiek van E-commerce’, seminar Material Handling Forum 

 

Hoe draagt material handling bij aan een efficiënte en effectieve logistieke 

oplossing voor E-commerce?  
Zonder goede material handling is efficiënte en effectieve E-commerce niet mogelijk. Vooral 

flexibiliteit en schaalbaarheid vragen om intelligente oplossingen.  

Hoe pickt u handig de orders binnen een sterk fluctuerende vraag, zoals E-commerce vaak 

kent? Wat zijn de consequenties van keuzes bij de food retail: afleveren aan de deur of 

afhalen? Is betalen per collo mogelijk bij het orderverzamelen? Wanneer ga je mechaniseren, 

hoe ga je mechaniseren en wat zijn de effecten hiervan voor een bestaande situatie? Hoe 

hebben grote E-commerce bedrijven hun succes aangepakt, zoals Tesco, Zalando en 

Amazon? 

Over het hoe en wat van deze oplossingen met ‘brains’ gaat het seminar Material Handling 

Forum op 11 oktober a.s. in de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Mis deze bijzondere 

middag niet!  
 

Klik hier voor de bezoekersbrochure. U kunt zich digitaal aanmelden door in de 

bezoekersbrochure de kolom ‘Deelname’ aan te klikken. 

 

Material Handling Forum 

Onder deze noemer zijn de Stichting Logistica en de Erasmus Universiteit in maart 2011 met 

het MHF van start gegaan. Het Material Handling Forum vormt een brug tussen het 

bedrijfsleven en de universitaire onderzoekswereld, zodat industrie en wetenschap elkaar op 

de grootste innovatiethema’s weten te vinden. Dit gebeurt via de website, seminars en 

netwerkbijeenkomsten.  

 

Deelname 

De kosten voor het seminar bedragen € 250,-. Leden van het Material Handling Forum 

betalen slechts € 125,-. Dit is inclusief netwerksnack en -borrel. Aanmelden kan ook via 

www.rsm.nl/mhf. 

 

 

Voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

dhr. A. van Loon van Stichting Logistica te Leidschendam, tel. (070) 317 60 57 

 
 

http://www.erim.eur.nl/ERIM/Research/Centres/Material_Handling_Forum
http://www.erim.eur.nl/ERIM/Research/Centres/Material_Handling_Forum
http://www.erim.eur.nl/portal/page/portal/ERIM/Research/Centres/Material_Handling_Forum/Material_Handling_Events/Upcoming%20Material%20Handling%20Seminar%20October%2011%202012/Brochure%20MHF%20seminar%2011%20oktober%202012.pdf
http://www.erim.eur.nl/ERIM/Research/Centres/Material_Handling_Forum
http://www.erim.eur.nl/ERIM/Research/Centres/Material_Handling_Forum/Members

