Donderdag 26 september 2013
Studiebijeenkomst

Trends in afzet tuin- en akkerbouw

Tomatoworld
Zwethlaan 2, 2675 LB Honselersdijk
www.tomatoworld.nl

Wat en hoe we eten heeft te maken met
politieke, economische en sociaal-culturele
ontwikkelingen.
Wat gaan we produceren? En vooral: hoe zet je
dit product zo gunstig mogelijk af? Tegen welke
prijs ligt het in de supermarkt in diverse
landen?
Tijdens deze bijeenkomst doet gerenommeerd
trendwatcher Anneke Ammerlaan de aftrap. Zij
legt uit wat er op voedselgebied gaande is, hoe
trends ontstaan en hoe je zelf trends kunt
ontdekken.
Jan Zegwaard gaat in op vermarkting
en afzet in de glastuinbouw. En Jac
Oomen geeft zijn visie op de akkerbouw. Voer voor discussie!

Ontdek de belangrijkste trends in food en agro en hoor wat
vernieuwende ondernemers uit de tuinbouw en de
akkerbouw hiervan vinden. Praat mee en l hoe een product
kans van slagen heeft!
Anneke Ammerlaan is trendonderzoeker en foodwatcher
www.annekeammerlaan.nl

15.00:

Ontvangst

15.30:

Opening door dagvoorzitter

15.35:

Trends in food en consumptie
Door Anneke Ammerlaan

16.15:

Introductie Jac Oomen en visie

16.30:

Introductie Jan Zegwaard en visie

16.45:

Korte pauze

Jan Zegwaard is commercieel directeur Greenco (o.a.
snoeptomaatjes) en directeur van Stichting STAP.
www.greenco.nl / www.stichtingstap.nl

17.00:

Discussie in twee groepen

17.45:

Wisselen van groepen

18.45:

Afsluiting en diner

Dagvoorzitter Peter Smulders van Horticoach en Free
Launch is lid van de werkgroep Plant van de vab.
www.horticoach.nl / www.freelaunch.nl

20:00:

Einde bijeenkomst

Jac Oomen is eigenaar van Oomen Agro BV (bewaren
/sorteren /verpakken /verhandelen uien) www.oomenagro.nl
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Je kunt je tot en met 19 september 2013 aanmelden
voor deze studiebijeenkomst via www.vabnet.nl.
Ledenprijs:
€ 180,-- excl. btw
Niet-ledenprijs: € 360,-- excl. btw
Bij annulering na 19 september 2013 vindt geen
restitutie van de deelnemersbijdrage plaats.
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