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Agribex verbreedt
met Breedex
Algemeen

Honderdjarige landbouwbeurs Agribex

[Jef Verhaeren]

De landbouwbeurs Agribex vindt van 1 tot 6 december 2009 in
Brussels Expo plaats. Dit jaar wordt het evenement voor de
100e keer gehouden. Nieuw is Breedex, een vakbeurs binnen
Agribex speciaal bedoeld voor iedereen die actief is in de keten
van de intensieve veehouderij.
Ann-Sofie
Colpaert van

Waar traditioneel het grote publiek
werd aangehaald, evolueert Agribex
sinds kort naar een gerichte vakbeurs.
Mede onder druk van de regionalisering
en opkomende regionale beurzen dreigde de laatste jaren een deel van de veeteelt, vooral de diervoeding, af te
haken. Ondermeer daarom werd voor
de 100e editie het project Breedex in
het leven geroepen.

met twee nieuwigheden: Equibex, dat
exposanten groepeert die actief zijn in
de paardensector, en Breedex.

Agribex

B re e d e x
Breedex is een beurs in de beurs, korter
(van 2 tot 4 december), eenvoudiger,
goedkoper, anders. De organisatie richt
zich op iedereen die actief is in de toelevering en de omkadering van de intensieve veehouderij, meer concreet op
bedrijven actief in diervoeders, diervoe-

Agribex is een totaalbeurs, die zich op
zowel akkerbouw, veeteelt als op tuin

deradditieven, farmaceutica, broeierijen,
KI-centra, slachthuizen, melkerijen,

en groene zones richt. Organisator van
Agribex is Fedagrim, de federatie van de
uitrusting voor de landbouw, de veeteelt en de tuin. Agribex 2009 vindt
plaats van dinsdag 1 tot zondag 6
december 2009 in de Expo in Brussel.
Naast de bestaande veeprijskampen en
tentoonstelling pakt Agribex 2009 uit

transport, opslag van grondstoffen,
adviesbureaus, aankoopdiensten. De
beurs is een interactief netwerk en informatieplatform voor de veehouder.
Breedex zal zich situeren vooraan in hal
7 en zal ongeveer één vierde van deze
hal bezetten. Het is opgevat als een
aaneenschakeling van eilandjes van
modulaire standen. Die standen zijn
compleet ingericht zodat de instapdrempel bijzonder laag is. Het gaat om
blokken van telkens acht modules van
elk 12 m2 met cateringruimte in het mid-

Michel Christiaens, secretaris-generaal van de
organiserende federatie Fedagrim.

den. Een exposant mag maximaal vier
modules nemen. Aan beide zijden is een
studie- en presentatieruimte. De kostprijs is met opzet laag gehouden.
Exposanten betalen € 1.495 per module.
Bezoekers kunnen zowel Agribex als
Breedex bezoeken met één en hetzelfde
toegangsbewijs, natuurlijk enkel op die
dagen dat Breedex plaatsvindt. „Wij verwachten veehouders, dienstverlenende
instanties, veeartsen, distributie, kortom
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iedereen die een schakel vormt binnen
de sector van de veehouderij”, aldus
secretaris-generaal Michel Christiaens
van Fedagrim.
Invulling
Ann-Sophie Colpaert houdt zich bezig
met de invulling van Breedex. „Breedex
is een nieuw project. Het is zoeken naar
de juiste strategie”, zegt Colpeart.
„Samen met de standhouders wordt
geïnventariseerd welke doelgroepen
moeten worden bereikt. Daarop steken
we in met onze communicatie richting
de bezoekers.”
De aanpak is flexibel. Daarom kan de
invulling van de standen doorgaan tot 1
november. Begin augustus waren een
dertigtal modules ingevuld. Onder de
deelnemers zijn vertegenwoordigers van
de diervoeder-, de additieven-, de zaaden de meststoffensector als ook de
onderzoekscentra, bedrijfsadvisering en
de farmaceutische industrie.
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Hospitality Day
Dinsdag 1 december is de professionele dag
of ‘Hospitality Day’, waarop de exposanten
de gelegenheid krijgen om hun topklanten
in de watten te leggen met gratis parking,
gratis vestiaire, gratis onthaalkoffie en een
lunchbuffet. De toegangsprijs hiervoor is 30
euro via de exposant of 45 euro aan de kassa.
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