Zwaagdijk - The Netherlands

POWERED BY

Meld
uw bedrijf
nu aan voor
editie
2022!

SEED MEETS TECHNOLOGY
Seed meets Technology is een evenement waar het draait om innovatieve zaadtechnologie,
rassenassortiment en het toevoegen van waarde aan tuinbouwzaad.
De initiatiefnemers willen samen met u het programma in week 39 versterken met thema´s
als zaadbehandeling, zaadverwerkingsapparatuur, fenotypering, duurzame gewasbescherming
en teeltsystemen.

DOELGROEP
De doelgroep zijn internationale wederverkopers van
zaden en aanverwante producten, zaadtechnologen,
operators, teeltspecialisten, grote telers en de
toekomstige generatie medewerkers.

LOCATIE
De locatie is centraal gelegen in de regio Seed Valley,
Vertify, Tolweg 13 in Zwaagdijk-Oost.

MEETING POINT
Gedurende het evenement wordt samengewerkt met
andere open dagen in de regio Seed Valley. Seed meets
Technology is het meetingpoint. Zo kan aan internationale bezoekers een breed programma geboden worden
in de dagen dat zij onze regio bezoeken.
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CONTACT
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlies Reus en Wendy Houdijk
+31 228 56 31 64
marliesreus@vertify.nl
wendyhoudijk@vertify.nl

A A N M E L D F O R M U L I E R

SEED MEETS TECHNOLOGY
27/28/29 SEPTEMBER 2022

DEELNAMEMOGELIJKHEDEN
Standhouder

Trading Table

Demonstratie veld/kas

• Vierkante meters naar eigen wens
• Vermelding in promotie uitingen
• Catering
• Stroomaanleg + tapijt
• Mogelijkheid organiseren
bijeenkomst

• Statafel + 2 krukken
• Plaatsing één banner
(max. 1,50 breed)
• Vermelding in promotie uitingen
• Catering
• 1 stroompunt van 220V
• Mogelijkheid organiseren
bijeenkomst

• Vermelding in promotie uitingen
• Catering
• Mogelijkheid organiseren
bijeenkomst

€ 2.750 + € 71,50 per m2
Maximaal 2 deelnemers per stand

€ 825 per dag
Eén of meerdere dagen mogelijk

Maatwerkofferte

Met dit aanmeldformulier kunt u zich inschrijven voor Seed meets Technology. Maak door onderstaande gegevens in te vullen
uw aanmelding definitief. Indien in een later stadium blijkt dat het evenement in verband met COVID-19 toch niet door kan gaan,
wordt het contract kosteloos ontbonden.
Stuur uw formulier naar Marlies Reus, marliesreus@vertify.nl

CONTACTGEGEVENS
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mailadres:

AANMELDEN
Hierbij geven wij ons akkoord om deel te nemen aan Seed meets Technology. Voor dit evenement melden wij ons als volgt aan:
Standhouder, wij willen standruimte met de afmetingen (lengte x breedte):
6m x 4m

6m x 3m

5m x 3m

5m x 2m

4m x 3m

3m x 3m

Trading table deelnemer, wij komen de volgende dag(en):
dinsdag 27 september

woensdag 28 september

donderdag 29 september

Demonstratie veld/kas, wij nemen contact op met de organisatie.
Lezing, wij nemen contact op met de organisatie.
Handtekening:

Datum:

-

-

3m x 2m

(wij hanteren
geen vaste
standplaatsen)

