Uitnodiging voor het Agropole-Forum

Kwaliteit van leven door gezonde voeding
en begeleidend groen
- Actuele trends bepalen de markt !!! Woensdag, 15 maart 2017, 14:00 to 18:00 uur
Villa Flora, St. Jansweg 20, 5928 RC Venlo
Als vertegenwoordigers van Agrobusiness Niederrhein, Greenport Gelderland en Greenport
Venlo willen wij ons inzetten voor sterkere grensoverschrijdende samenwerking. Doel van
deze samenwerking is een verdere ontwikkeling van onze Euregio, waar de Agribusiness
een belangrijke bijdrage aan de economie levert. Onze regio presenteert zich als Agropole
regio. Samen zijn we immers het grootste en meest innovatieve agrofood gebied van
Europa! Grensoverschrijdende samenwerking is alleen mogelijk wanneer we er in slagen
gezamenlijk thema’s te benoemen waar alle deelnemers van kunnen profiteren!
Deze thema´s willen wij met u in 2 bijeenkomsten vaststellen. Bij de eerste bijeenkomst
gaat het om trends in (gezonde) voeding en sierplanten in relatie tot een groene omgeving.
Wij willen in overleg met u vaststellen op welke wijze ingespeeld kan worden op actuele
trends en welke daarvan grensoverschrijdend kunnen worden opgepakt.
De actuele trens in de voeding worden Leon Weijs,Project Manager Business Services
(Fontys International Business School) gepresenteerd. Frank Teuber, Marketingmanager Deutschland (Blumenbureau Holland) sluit met een blik op die trends in de
sierplantenkweek aan. Aansluitend willen wij met u discussiëren over het uitwerken van de
trends en thema´s vastleggen waar we gezamenlijk aan willen werken.
De tweede bijeenkomst is gepland voor het najaar en staat in het teken van het thema
´Moderne technologieën en informatietechnieken en hun invloed op de arbeidsmarkt´.
Wij zouden het zeer op prijs stellen, indien u aan één of meerdere van deze bijeenkomsten
deelneemt en samen met ons een bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van de
Agropole-regio.
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Uitnodiging voor het Agropole-Forum

Kwaliteit van leven door gezonde voeding
en begeleidend groen
- Actuele trends bepalen de markt !!! Woensdag, 15 maart 2017, 14:00 to 18:00 uur
Villa Flora, St. Jansweg 20, 5928 RC Venlo
(ab der Abfahrt „Grubbenvorst“ der Beschilderung „Villa Flora“ folgen!)

Programma
Inleidende interviews
Kees van Rooij, Greenport Venlo
Rian Verwoert, Greenport Gelderland
Christian Wagner, Agrobusiness Niederrhein
„Voeding van de toekomst – De klant stuurt de keten!“
Leon Weijs, Fontys International Business School
inleidend videofragment beschikbaar:
www.agrobusiness-niederrhein.de/mediathek
"Communicatie met de consument van vandaag en morgen
over bloemen en sierplanten in het digitale tijdperk!"
Frank Teuber, Bloemenbureau Holland
inleidend videofragment beschikbaar:
www.agrobusiness-niederrhein.de/mediathek

Leon Weijs

Frank Teuber

Koffiepauze
Workshops
Thema: Wat zijn de uitdagingen voor de diverse ketens als gevolg
van de huidige trends?
Welke onderwerpen zijn grensoverschrijdend van belang?
Bespreken resultaten
Moderator: Karsten Palme, COMPASS

Aanmelden voor 06 maart 2017 per mail bij:
aan deelname zijn géén kosten verbonden!
Moderation:
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Niederrhein
e.V.: -Kirsten
Hammans
Tel.: +49 (0)2834 704-131
Referenten: Stefan Weiss - Fontys
Venlo
Mail: Kirsten.Hammans@lwk.nrw.de
Stefan Weiss - Fontys Venlo
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Routebeschrijving
Navigatie systeem:

St. Jansweg 20
5928 RC Venlo,
afslag A73 „Grubbenvorst“ borden „Villa Flora“ volgen

Food-Fotos:
Fotolia.com - Alexander Raths (Steakfoto), M.studio (Gemüse)

