Uitnodiging studievoormiddag
Demonstratieproject ‘Vooruit met de geit, het schaap en het hert!
Marktkansen voor vlees van kleine herkauwers

COLOFON
9

Verantwoordelijke
uitgever
Vlaamse Schapenhouderij vzw
info@vsh.be

Korte Keten-Marketing
van geiten-, herten- en lamsvlees
Hoe bereiken we de consument ?
Beste,
Afzet via de korte keten verbetert de inkomenspositie, maar
wie is onze klant en hoe kunnen we de geïnteresseerde
consument vinden ?
Wij nodigen u op een reeks lezingen die op deze vragen een
antwoord formuleren.

Projectpartners






Vlaamse Schapenhouderij
vzw
Dierengezondheidszorg
Vlaanderen vzw
Dier&Welzijn vzw
Beroepsvereniging
geitenhouders
ABEC vzw

In samenwerking met
Steunpunt
Hoeveprodukten
(KVLV)

De studievoormiddag vindt plaats op zaterdag 12 januari 2019, van
10 tot 12 uur nabij de landbouwbeurs Agriflanders (Expo Gent).
Programma en praktische informatie vindt u hieronder.
Programma.
-

10.00 u. André Calus, voorzitter VSH, coördinator van het
demoproject
Verwelkoming en inleiding op het thema

-

10.05 u. Sara De Preter, promotiemanager korte keten VLAM
Korte Keten in Vlaanderen, een overzicht

-

10.35 u. Lieven Hérie, Field Communication – De Schakel
Hoe bereiken we de klant? Welke verhalen spreken aan?

-

11.05 u. Rachid Lambarat, TIQAH etnomarketingbureau
Consumentgedrag van de moslim. Hoe hierop inspelen?

-

11.35 u. Ann Detelder, Steunpunt Hoeveproducten
Juridisch kader en praktijk van verkoop op de hoeve

Praktische info: zie pag. 2
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Praktische info

Het studiemoment vindt plaats op zaterdag 12 januari 2019, van 10 tot 12
uur in het Hotel Holiday Inn Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent. Het
hotel ligt vlakbij de ingang van Flanders Expo en van de beurs Agriflanders.
Deelnemers, die met de wagen komen, hebben de keuze tegen betaling de
parking van Flanders Expo (6 €) te gebruiken of de parking van het hotel
(2,5 € voor de voormiddag, 7,5 € voor een hele dag).
Onthaal met koffie of thee en een versnapering vanaf 9.30 u.
Aansluitend op het studiemoment wordt er ’s middags op de beurs, op de
stand van de VLAM (hal 1, stand 1414), een korte receptie georganiseerd,
waar deelnemers aan het studiemoment welkom zijn.
Bij deze gelegenheid wordt het nieuwe receptenboekje van Pastorale
lamsvlees voorgesteld.
Desgewenst kunnen deelnemers aan de studiedag een inkomkaart voor de
landbouwbeurs aan gereduceerde prijs verkrijgen.
De deelname aan de studiedag is gratis, maar vooraf inschrijven (tot
uiterlijk 5 januari) via email naar info@vsh.be is vereist. Eventuele wensen
ivm parking en/of reductiekaart moeten bij inschrijving worden vermeld.
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