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DAG VAN DE TOEKOMST VERNIEUWEN DOE JE NOOIT ALLEEN!

Voor elke eigentijdse ondernemer uit de agro- en foodsector
De Dag van de Toekomst is een evenement voor iedereen die
nadenkt over de Toekomst van zijn/haar bedrijf. Voor ondernemers
uit de hele agro- en foodsector, van ervaren pioniers tot startende
ondernemers, van ambachtelijk tot modern, van klein- tot grootschalig en dus ook voor u!
Op de Dag van de Toekomst laten collega ondernemers zien
welke keuzes zij hebben gemaakt in de ontwikkeling van hun
bedrijf en welke wegen ze daarvoor hebben doorlopen. Ook kunt
u individueel advies krijgen over nieuwe wegen die uw bedrijf
in kan slaan of hulp krijgen bij het verder ontwikkelen van uw
innovatieve ideeën. We garanderen een inspirerende omgeving ook
voor diegenen die nog niet precies weten waar ze naartoe willen.
De Dag van de Toekomst mag u niet missen!
Het ministerie van LNV, InnovatieNetwerk en TransForum kennen
veel partijen en veel partijen kennen hen. Op de Dag van de
Toekomst brengen we iedereen samen, zodat u in één keer alle
contacten bij de hand heeft om ideeën verder te ontwikkelen.
Minister Veerman zal ook actief aan deze dag deelnemen.

FLyer Dag vd ToekomstWT

28-06-2006

13:30

Pagina 5

THEMAPAVILJOENS EN INNOVATIEPARADE
Sterk Merk: Hoe onderscheid ik mij morgen in de markt?
> De basisprincipes van merken, markten en tot meerwaarde brengen van (bulk)producten
> Imago opbouwen en behouden > Productontwikkeling
Samenwerken: Wie zijn morgen mijn partners?
> Juridische en financiële vormen van samenwerking > Wat levert samenwerking mij op?
> Waar vind ik samenwerkingspartners? > Welke vaardigheden heb ik nodig voor
samenwerking?
Trends: Wat produceer en verhandel ik morgen?
> Wat wil de keten? > Wat wil de supermarkt? > Wat wil de consument?
> Internationale ontwikkelingen: kans of bedreiging?
InnovatieParade: Ideeën en technologieën van morgen
> GPS navigatie > Biobrandstoffen > RFID-tags > Deelvracht > Zouttolerante gewassen

Het programma
Vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur is er een doorlopend programma. U komt binnen wanneer
u wilt en stelt uw eigen dag samen uit de
verschillende programma onderdelen.
De Dag van de Toekomst is opgebouwd rond
drie themapaviljoens. In deze paviljoens kunt u
discussiëren rond de stamtafel, rondkijken bij
projectpresentaties en informatie vragen aan
experts op zeer diverse terreinen. Ook kunt u
workshops bijwonen over zeer uiteenlopende
thema’s. Rondom de Paviljoens kunt u op de
InnovatieParade kennismaken met inspirerende
ondernemers en hun ideeën, producten en
technologieën. Of u kunt in korte tijd nieuwe
contacten opdoen tijdens het Fast Networking.
U kunt via www.minlnv.nl/dagvandetoekomst
het meest actuele programma bekijken.

Fast Networking
Snel nieuwe contacten opdoen?
Op zoek naar verrassende ideeën
van andere ondernemers of
andere sectoren? Doe dan mee
aan Fast Networking.
Workshops
Ervaringen en tips van collegaondernemers maar ook inleidingen
door ‘grote namen’ uit de wereld
van de industrie, toelevering, overheid, marketing en communicatie.
In ‘broedkamers’ kunt u deelnemen
aan brainstormsessies, waarin de
deelnemers met elkaar nieuwe
ideeën en combinaties verkennen.
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Partners
De Dag van de Toekomst wordt georganiseerd door het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
TransForum en InnovatieNetwerk en is mede tot stand
gekomen dankzij de enthousiaste inbreng van de volgende
organisaties: NAJK, LTO Nederland, Melkveeacademie,
FNLI, The Greenery, GIBO groep, Rabobank, MKB Nederland,
DLV, Wageningen UR , Stimuland en Syntens.

Plaats en tijd
De Dag van de Toekomst vindt plaats op maandag 2 oktober

Deelnemen?
Deelname aan de Dag van de Toekomst is gratis en staat open
voor alle ondernemers uit de agro- en foodsector. Aanmelding
kan via de website www.minlnv.nl/dagvandetoekomst of via
aangehecht formulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging,
een routebeschrijving en een gedetailleerd programma.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor onderzoekers,
adviseurs en ambtenaren. Zij kunnen alleen op uitnodiging
deelnemen.

Ideeën?
Heeft u een vraag over vernieuwing, vindt u dat er absoluut iets
aan bod moet komen tijdens de Dag van de Toekomst of kunt u
zelf iets laten zien dat inspirerend is voor andere ondernemers?
U kunt dit aangeven op uw aanmeldingsformulier. U kunt ook
contact opnemen met Mineke de Lange, projectleider Dag van
de Toekomst: (070) 378 48 80 of m.f.de.lange@minlnv.nl.

Ontwerp: Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl | Fotografie: Thijs Wolzak (m.u.v. foto binnenkant)

in Orpheus te Apeldoorn van 14.00 tot 21.00 uur.
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*NB:Voor ambtenaren, onderzoekers en adviseurs is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
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Voornaam (of voorletters)
(Post)adres
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Telefoon
E-mail
(Soort) bedrijf of organisatie*
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AANMELDINGSFORMULIER

P/a ROSTRA Congrescommunicatie
Antwoordnummer 18486
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