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SSOOLLEE  MMEEMMBBEERRSSHHIIPP......  S
TThhee  RReettuurrnn  oonn  YYoouurr  IInnvveessttmmeenntt  iiss  aa  BBeetttteerr  YYoouu  T

    
  
WWhheenn  ccoonnssiiddeerriinngg  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  SSOOLLEE  ––  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSoocciieettyy  ooff  
LLooggiissttiiccss,,  yyoouu  hhaavvee  eevveerryy  rriigghhtt  ttoo  aasskk::  ““WWhhaatt’’ss  iinn  iitt  ffoorr  mmee??””  

  
W
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Meemmbbeerrsshhiipp  iinn  SSOOLLEE  sseettss  yyoouu  aappaarrtt  ffrroomm  tthhee  nnoorrmm..      IItt  sshhoowwss  tthhaatt  yyoouu  aarree  
aa  pprrooaaccttiivvee,,  rreessuullttss--oorriieenntteedd  iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  wwaannttss  ttoo  bbee  oonn  tthhee  lleeaaddiinngg  
eeddggee  ooff  yyoouurr  pprrooffeessssiioonn..    IItt  ddeemmoonnssttrraatteess  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  ppeerrssoonnaall  aanndd  
pprrooffeessssiioonnaall  ggrroowwtthh  aanndd  ssaayyss  tthhaatt  yyoouu  hhaavvee  eemmppoowweerreedd  yyoouurrsseellff  ttoo  bbee  aa  
lleeaaddeerr  iinn  yyoouurr  ffiieelldd..      WWhhaatt  bbeetttteerr  wwaayy  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  mmaarrkk  oonn  tthhee  wwoorrllddwwiiddee  
LLooggiissttiiccss  ccoommmmuunniittyy??    WWhheenn  yyoouu  mmaakkee  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  jjooiinn  SSOOLLEE  yyoouu  
mmaakkee  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  yyoouurrsseellff..    TThhee  bbeenneeffiittss  ooff  SSOOLLEE  mmeemmbbeerrsshhiipp  aarree  
yyoouurr  bbuuiillddiinngg  bblloocckkss  ffoorr  aa  ggrreeaatt  ffuuttuurree..  
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PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT    
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    New  Technologies  and  Best  Logistics  Practices    New Technologies and Best Logistics Practices
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PRROOFFEESSSSIIOONNAALL  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT    
NNeeww  TTeecchhnnoollooggiieess  aanndd  BBeesstt  LLooggiissttiiccss  PPrraaccttiicceess    Membership  in  SOLE  
entitles  you  to  a  role  in  shaping  the  future  of  your  chosen  profession.    
Take  an  active  role  in  promoting  current  initiatives  like:  

Membership in SOLE
entitles you to a role in shaping the future of your chosen profession.
Take an active role in promoting current initiatives like:

  PPeerrffoorrmmaannccee  BBaasseedd  SSuuppppoorrttaabbiilliittyy  --  rreedduucciinngg  tthhee  ccoosstt  ooff  oowwnneerrsshhiipp  bbyy  ddeessiiggnn  
  RReevveerrssee  LLooggiissttiiccss  MMaannaaggeemmeenntt  --  uuttiilliizziinngg  llooggiissttiiccss  ttoo  ddeevveelloopp,,  iimmpplleemmeenntt  aanndd  ssuussttaaiinn  eeccoo--eeffffiicciieenntt  bbuussiinneessss  pprraaccttiicceess  

tthhaatt  ccrreeaattee  mmuullttii--pprrooffiitt  ccyycclleess  ffoorr  pprroodduuccttss  
    Outstanding  Seminars  and  WorkshopsOutstanding Seminars and Workshops      OOnnllyy  SSOOLLEE  ooffffeerrss  ttrraaiinniinngg  aaccrroossss  tthhee  eennttiirree  ssppeeccttrruumm  ooff  llooggiissttiiccss;;  mmaannyy  

pprrooggrraammss  iinn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  rreennoowwnneedd  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss..  
    Quarterly  JournalQuarterly Journal  --  TThheemmee  iissssuueess  ooff  tthhee  LLooggiissttiiccss  SSppeeccttrruumm  eexxpplloorree  tthhee  hhootttteesstt  ttooppiiccss  iinn  yyoouurr  aarreeaass  ooff  eexxppeerrttiissee..  
    Annual  International  Logistics  Conferences  with  ExhibitionsAnnual International Logistics Conferences with Exhibitions  --    LLeeaarrnn  ffrroomm  aanndd  nneettwwoorrkk  wwiitthh  tthhee  wwoorrlldd''ss  lleeaaddiinngg  llooggiissttiiccss  

pprrooffeessssiioonnaallss,,  aatt  ssyymmppoossiiaa//ccoonnggrreesssseess  iinn  tthhee  UU..SS..  aanndd  aabbrrooaadd..  
    Special  Interest  ConferencesSpecial Interest Conferences  --  HHoonnee  tthhee  sskkiillllss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  yyoouurr  aarreeaa  ooff  eexxppeerrttiissee  oorr  eexxpplloorree  nneeww  aarreeaass  ooff  iinntteerreesstt..  
    Certification  ProgramsCertification Programs  --    SSOOLLEE''ss  CCMMLL  aanndd  CCPPLL  pprrooggrraammss  aarree  tthhee  oonnllyy  iinntteerrnnaattiioonnaallllyy  rreeccooggnniizzeedd  pprrooffeessssiioonnaall  ““wwhhoollee  

eenntteerrpprriissee””  llooggiissttiiccss  cceerrttiiffiiccaattiioonnss..    RReecceerrttiiffiiccaattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss  ccoonnttiinnuuoouussllyy  vvaalliiddaattee  yyoouurr  eexxppeerrttiissee  aanndd  eelleevvaattee  tthhee  
ddeessiiggnnaattiioonn''ss  rreeccooggnniittiioonn  iinn  iinndduussttrryy..  

  Designation  ProgramsDesignation Programs  --    SSOOLLEE''ss  DDeessiiggnnaatteedd  LLooggiissttiicciiaann  pprrooggrraammss  ––  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  AArrmmyy,,  RRaayytthheeoonn,,  GGlloobbaall  LLooggiissttiiccss  
CCoouunncciill  ooff  TTaaiiwwaann  aanndd  ootthheerr  ccoommppaannyy--ssppeecciiffiicc  aapppplliiccaattiioonnss  ––  aaffffoorrdd  llooggiissttiicciiaannss  wwoorrllddwwiiddee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  bbee  
rreeccooggnniizzeedd  ffoorr  tthheeiirr  eexxppeerriieennccee,,  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  tthhrroouugghh  aa  sseerriieess  ooff  ddeessiiggnnaattiioonnss  aass  eeiitthheerr  aa  DDeemmoonnssttrraatteedd  
LLooggiissttiicciiaann  ((DDLL)),,  DDeemmoonnssttrraatteedd  SSeenniioorr  LLooggiissttiicciiaann  ((DDSSLL)),,  oorr  DDeemmoonnssttrraatteedd  MMaasstteerr  LLooggiissttiicciiaann  ((DDMMLL))..    RReeccooggnniizzeedd  iinn  
bbootthh  ddeeffeennssee  aanndd  iinndduussttrryy  wwoorrllddwwiiddee,,  tthheessee  nnoonn--eexxaamm  pprrooggrraammss  ffoorrmm  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ooff  yyoouurr  rreeccooggnniittiioonn  aass  aann  eexxppeerrtt  iinn  
yyoouurr  ffiieelldd..  

    ScholarshipsScholarships  --  TTaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  eedduuccaattiioonnaall  aassssiissttaannccee..    SScchhoollaarrsshhiippss  aanndd  DDooccttoorraall  DDiisssseerrttaattiioonn  AAwwaarrddss  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  
eevveerryy  lleevveell  ooff  aaccaaddeemmiicc  ssttuuddyy  iinn  llooggiissttiiccss  aanndd  rreellaatteedd  ddiisscciipplliinneess..  

    Application  DivisionsApplication Divisions  --  JJooiinn  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  SSOOLLEE''ss  nniinnee  ssppeecciiaall  iinntteerreesstt  ggrroouuppss  ttoo  ffooccuuss  yyoouurr  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  yyoouurr  aarreeaa((ss))  
ooff  iinntteerreesstt..  
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PEEEERR  RREECCOOGGNNIITTIIOONN  
    PublishPublish  --SSOOLLEE  ooffffeerrss  aammppllee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ppuubblliisshh  jjoouurrnnaall  aarrttiicclleess,,  mmoonnooggrraapphhss,,  tteecchhnniiccaall  ppaappeerrss;;  oorr  ccoonnffeerreennccee  

pprreesseennttaattiioonnss  aanndd  pprroocceeeeddiinnggss..  
    Speak  and  Teach  Speak and Teach --  SShhaarree  yyoouurr  kknnoowwlleeddggee  aanndd  eexxppeerrttiissee  aatt  llooccaall  ((cchhaapptteerr))  oorr  nnaattiioonnaall  mmeeeettiinnggss,,  ccoonnffeerreenncceess,,  sseemmiinnaarrss  aanndd  

wwoorrkksshhooppss..  
    LeadershipLeadership  --  DDiissttiinngguuiisshh  yyoouurrsseellff  aass  aa  lleeaaddeerr  iinn  yyoouurr  pprrooffeessssiioonn  bbyy  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  SSOOLLEE  mmaannaaggeemmeenntt..    OOppppoorrttuunniittiieess  

aabboouunndd  aatt  tthhee  llooccaall,,  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  lleevveellss..  
    AwardsAwards  --  EEaarrnn  rreeccooggnniittiioonn  ffoorr  oouuttssttaannddiinngg  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  yyoouurr  iinndduussttrryy  aanndd  yyoouurr  ssoocciieettyy..  
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CAARREEEERR  AADDVVAANNCCEEMMEENNTT  
Resume  ClearinghouseResume Clearinghouse  --  DDoonn''tt  mmiissss  oouutt  oonn  tthhaatt  ddrreeaamm  jjoobb..    PPoosstt  yyoouurr  rreessuummee  ttoo  SSOOLLEE’’ss  wweebbssiittee,,  aanndd  sseeaarrcchh  ffoorr  ooppeenniinnggss  

ffrreeee  ooff  cchhaarrggee..  
  JJoobb  RReeccrruuiittmmeenntt  SSeerrvviicceess    --  PPrrooffeessssiioonnaallss  hheellpp  yyoouu  ffiinndd  tthhee  rriigghhtt  jjoobb,,  iinn  tthhee  rriigghhtt  ppllaaccee,,  ffoorr  tthhee  rriigghhtt  ssaallaarryy..  

Global  Logistics  NetworkGlobal Logistics Network    --  MMeemmbbeerrss  hheellppiinngg  mmeemmbbeerrss,,  tthhee  GGlloobbaall  LLooggiissttiiccss  NNeettwwoorrkk  rreeaacchheess  oouutt  aaccrroossss  tthhee  wwoorrllddwwiiddee  
llooggiissttiiccss  ccoommmmuunniittyy  ttoo  bbrriinngg  iittss  ccoommbbiinneedd  kknnoowwlleeddggee  ttoo  yyoouurr  ffiinnggeerrttiippss..  
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