Het regent ‘achten’ voor tweede editie TechniShow | Ontmoet
TechniShow | Ontmoet, het ketenevenement van brancheorganisatie FPT-VIMAG en
georganiseerd door Jaarbeurs heeft een fantastische tweede editie meegemaakt.
TechniShow | Ontmoet Agrofood telde 80 professionals uit de agrofoodketen, na
afloop waren ze unaniem enthousiast. De groep was 3 november te gast bij Lely,
wereldmarktleider met een compleet assortiment producten en diensten voor de
agrarische sector waaronder geautomatiseerde melksystemen. Doelstelling van
TechniShow | Ontmoet is om professionals uit meerdere schakels in een specifieke
productieketen elkaar te laten ontmoeten en kennis te delen.
TechniShow | Ontmoet is dit jaar gestart en vindt een of twee keer per jaar plaats. Dit keer
ging het om de ontmoeting tussen productietechnologie en de agrofoodketen. Het event
startte met een uitgebreide rondleiding bij Lely in Maassluis. Vervolgens gaven Wil
Duivenvoorden, Business Development Director bij Royal HaskoningDHV en Michel de
Lepper, Director Manufacturing bij Lely, inzicht in de markt van de agrofood, de trends en
drivers achter deze industrie en de verwachtingen van sector. Na afloop was er tijdens het
diner uitgebreid ruimte om te netwerken.
De 80 aanwezigen waren unaniem in hun oordeel. Uitstekende bijeenkomst. “Goed initiatief
om in de keuken te kijken en te horen welke ontwikkelingen er de komende jaren in de
agrofood worden verwacht”, aldus een van de aanwezige bedrijven. Een andere participant:
“Met de focus op agro speelt TechniShow | Ontmoet een verbindende factor tussen alle
partijen. Boeiend en leerzaam. Zeker voor herhaling vatbaar.”
Voor Gert Jan Braam, Marktmanager bij Jaarbeurs is het altijd spannend. “Ik ben blij met de
hoge opkomst. De lijn van de succesvolle eerste editie heeft zich voortgezet. Het concept
slaat aan, dat zeggen ook de resultaten uit een enquête die we onder de deelnemers hebben
gehouden. De locatie kreeg het cijfer 9.0, de rondleiding een 8.7 en de opzet van het
programma werd beoordeeld met een 8.2. Dat zijn cijfers waarmee je thuis kunt komen.”
Chantal Baas, directeur van FPT-VIMAG deelt Braams enthousiasme. “Met TechniShow |
Ontmoet bij Lely hebben we ons doel bereikt; het verbinden van de productieschakels in een
sector. Bedrijven actief in de productietechnologie, hun klanten en klanten van klanten treffen
elkaar op een unieke locatie en verdiepen hun kennis via inspirerende sprekers. Dat geeft
een bijzondere dynamiek. Tijdens de eerste editie in maart dit jaar, waar de scheepsbouw
centraal stond bij IHC in Kinderdijk, zag je ook al wat er gebeurt als je mensen hij elkaar
brengt. Ze worden enthousiast, ze zien mogelijkheden voor innovatie en nieuwe business.
Ze bespreken dat tijdens het diner. Het toont de kernwaarden van onze brancheorganisatie,
verbinden, verdiepen en verwaarden, in de praktijk. Ik kijk uit naar de volgende editie!.“
www.technishowontmoet.nl

