
ADVERTORIAL

Regio Zwolle is hard op weg om de vierde economische topregio van Ne-
derland te worden. De regio huisvest de havens van Port of Zwolle, verbin-
dende schakel in de corridor naar Noord en Oost Europa. Ook is Zwolle 
het tweede spoorwegknooppunt van Nederland en een essentiële logistieke 
hub naar Duitsland en Noord-Nederland. Dat, in combinatie met het 
kruispunt van snelwegen (A28 – A50) maakt van Regio Zwolle een essenti-
ele hub in Nederland. 

Succes verzekerd

Met een sterk ontwikkelde logistieke sector is het 
vanzelfsprekend dat met grote regelmaat evenementen 
en congressen voor en door de sector worden 
georganiseerd in Regio Zwolle. Zo vindt hier in 
november de Summit Duurzaamheid in Logistiek plaats 
en in 2022 is de regio gastheer van de landelijke 
Logistiekdag. 
De historische Hanzestad Zwolle, grondslag van de 
logistieke bedrijvigheid en handelsgeest van de regio, 
biedt een prachtig decor voor een bijeenkomst. En 
bijzondere locaties zoals Hotel Mooirivier, Lumen 
Hotel & Events, Zwolse Theaters en Theater Buiten-
soos zorgen voor de � nishing touch om zakelijke 
events tot een succes te maken.

Kosteloos advies
Van vergadering tot congres, voor alle soorten 
bijeenkomsten zoekt Congresregio Zwolle de juiste 
locatie. Of dit nu voor 10 of 10.000 personen is. 
Congresregio Zwolle biedt kosteloos advies en 
bemiddeling bij de organisatie van een bijeenkomst in 
de Regio Zwolle, van het opvragen van offertes tot 
site-inspecties en aanhaken van kennispartners uit de 
regio. Laat je inspireren en lees meer over deze 
dienstverlening op www.congresregiozwolle.nl.

Regio Zwolle, logistieke hub voor zakelijke events

“Regio Zwolle is een essentieel knoop-
punt in Nederland. Met de logistieke 

events die hier worden georganiseerd 
versterken we de regio en geven we een 

impuls aan het MKB. 
Als ambassadeur van Regio Zwolle ben 

ik daar enorm trots op.”
Jacco Vonhof voorzitter MKB Nederland en ambassadeur van Regio Zwolle


