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Propers esdeveniments transport 

 
Sustainable Intermodal Ways Out of the Crisis 
29 d’abril de 2009, Brussel·les 
 
Jornada on es tractarà l’actual crisi financera des del punt de vista del Transport Intermodal i 
la Logística. Entre els organitzadors es troben la Comissió Europea, ING Bank, Ambrogio 
Transporti, Procter & Gamble i General Mills. Els interessats poden descarregar-se el 
programa i butlleta d’inscripció a l’adreça 
http://www.uv.es/operuv/cat/esdeveniments/esdeveniments.htm 
 
European Brokerage Event on Transport and Logistics 
13 de maig de 2009, Munich  
 
En paral·lel a la fira Transport & Logistics 2009 que es celebra bianualment a Munich, la 
institució alemanya Bayern Innovative organitza un “Brokerage Event” amb l’objectiu de 
dinamitzar la transferència de tecnologia en el sector logística-transport. 
 
Tota la informació de l’esdeveniment està disponible a l’adreça 
http://www.transportlogistic.de/en/Home 
************** 
Sustainable Intermodal Ways Out of the Crisis 
29 de abril de 2009, Bruselas 
 
Jornada donde se tratará la actual crisis financiera desde el punto de vista del Transporte 
Intermodal y la Logística. Entre los organizadores se encuentra la Comisión Europea, ING 
Bank, Ambrogio Transporti, Procter & Gamble y General Mills. Los interesados pueden 
descargarse el programa y el formulario de inscripción en la dirección: 
http://www.uv.es/operuv/cast/eventos/eventos.htm 
 
European Brokerage Event on Transport and Logistics 
13 de mayo de 2009, Munich  
 
En paralelo al salón Transport & Logistics 2009, que se celebra bianualmente en Munich, la 
institución alemana Bayern Innovative organiza un “Brokerage Event” con el objetivo de 
dinamizar la transferencia de tecnología en el sector logística-transporte. 
 
Toda la información del evento está disponible en la dirección 
http://www.transportlogistic.de/en/Home 
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