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AgriFoodTop: netwerkevenement voor agri- en foodsector
Op 11 juni organiseert de Topsector Agri & Food de eerste editie van de AgriFoodTop,
het netwerkevenement voor alle ondernemers uit de agri- en foodsector. Centraal
thema van de AgriFoodTop is ‘Meer met minder.’
Eén van de ambities van de Topsector Agri & Food is om te komen tot een flinke
efficiencyverbetering in alle facetten van de sector. In de komende jaren wil de sector tweemaal
de toegevoegde waarde genereren met de helft van de huidige resources. Om deze ambitie te
verwezenlijken, is een flinke innovatie-inspanning nodig en moeten ondernemers in nieuwe
netwerken gaan werken.
Interactieve workshops
Tijdens het evenement delen vooraanstaande sprekers hun visie op het thema en gaan de
deelnemers in interactieve workshops op zoek naar hun eigen kansen en mogelijkheden. Tijdens
de workshops wordt onder andere aandacht besteedt aan consumentenwensen, dervingreductie,
benutting van reststromen, bevordering van export en aan samenwerking binnen de keten.
Bedrijvenmarkt
Op de bedrijvenmarkt laten bedrijven zien hoe zij invulling geven aan het thema en is er speciale
aandacht voor regionale initiatieven.
Naar de top
Katja Staartjes, Nederlands meest succesvolle bergbeklimster geeft een lezing over haar
ervaringen in het hooggebergte. Ze gaat in op de overeenkomsten tussen een bergsporter en een
ondernemer in de agrifood die naar de top wil. Wat kun je als ondernemer van een topbergsporter leren?
Registratie geopend
De AgriFoodTop vindt op 11 juni plaats in Fort Voordorp, Groenekan. Het volledige programma is
te vinden op de site van TKI Agri & Food (www.tki-agrifood.nl). Ook kunnen deelnemers zich
registreren op de site.
+++
Noot voor de redactie
Vertegenwoordigers van de pers kunnen de AgriFoodTop gratis bijwonen. Wel is het nodig om u
vooraf in te schrijven. Meer informatie kunt u verkrijgen bij Kees de Gooijer, directeur TKI-bureau
Agri& Food, tel: 06-51 70 16 30.

