
PARTNERCONTENT

De projectcargo afdelingen van Sealogis en Geodis 
hebben eerder dit jaar 2022 hun krachten  gebundeld 
en geïntegreerd in de organisatie van Sealogis Freight 
Forwarding.  Vanaf nu bieden ze hun expertise aan 

onder het merk SEALOGIS PROJECTS opererend vanuit hun sites 
in Frankrijk, Spanje, Italie en Afrika.

SEALOGIS PROJECTS is zodoende een volwaardige vertical 
naast andere expertises zoals, chemie, voeding, general 
cargo, supply chain,…

ERVARING ÉN MARKTKENNIS

Christophe Buisson, CEO van de Sealogis groep en nauw 
betrokken bij  het nieuw gevormde SEALOGIS PROJECTS 

vertelt: “Sealogis heeft een jarenlange ervaring en ook een 
degelijke marktkennis in het afhandelen van project cargo. 
De ervaring van Sealogis is compatibel en aanvullend met 
de expertise van het nieuwe SEALOGIS PROJECTS NET-
WERK. SEALOGIS PROJECTS opereert vanuit vestigingen 
in Frankrijk, België, Italië, Spanje en Afrika (Kameroen en 
Tchad). Deze eigen sites en onze aanwezigheid in meer 
dan 30 landen staat garant voor een zeer korte opvolging 
van elk project. De experts van SEALOGIS PROJECTS zijn 
vooral actief in volgende markten:  hernieuwbare energie, 
olie en gas, de spoorwegindustrie, openbare werken, mi-
litaire opdrachten, mijnbouw, de energiemarkt maar ook  
diverse overheidsopdrachten.” Rode draad is expertise 
en oplossingen op maat. Van design naar prestatie op 
het terrein.

DICHTBIJ UW GOEDEREN 
(PROJECT CARGO)

SEALOGIS PROJECTS heeft mannen en vrouwen op het 
terrein die jarenlange ervaring hebben met de lokale mark-
ten waar ze opereren daar waar uw kostbare goederen 
zijn. Wij geven u toegang tot de markt wereldwijd, een 
markt waarin navigeren niet altijd evident is. Wij zorgen 
voor oplossingen op maat voor al uw logistieke uitda-
gingen. “Onze kennis van de markt ter plaatse en onze 
jarenlange ervaring maakt dat ik echt durf spreken over 
een uitzonderlijke expertise.” zegt Buisson. “Onze project 
ingenieurs plannen en ontwerpen op maat oplossingen 
voor complexe vrachten, ook in moeilijke klimatologische 
en infrastructurele omstandigheden.” 
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Kom kennismaken met de experten van SEALOGIS 
PROJECTS op Antwerp XL van 4 tot 6 oktober 2022, 
in Antwerp expo, stand D80, wij kijken er alvast naar uit.
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