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“Een volgende crisis?
Ik ben gewapend!”
Het afgelopen decennium kreeg de varkenshouderij meerdere crisissen
te verwerken waarbij de ene prijsdaling snel gevolgd werd door de
andere. Het gebeuren heeft de sector gedwongen om na te denken
over manieren om crisissen het hoofd te bieden. Voor dit seminarie
gingen de organisatoren op zoek naar vier varkenshouders die getuigen
over hun methode om zich te wapenen tegen een volgende crisis.
Paul Peeters, zaakvoerder Equinox, zal deze strategieën vanuit zijn
ondernemersachtergrond tegen het licht houden.
Franky De Letter, hoofdredacteur van het vakblad Varkensbedrijf, zal de
discussie in goede banen leiden. Kom luisteren en participeer o.a. via
SMS-vraagstelling. Laat je inspireren.

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt!
Schrijf u nu in via www.agridagen.be
Klik op de knop “inschrijving seminaries” en vink vervolgens
het (de) seminarie(s) aan dat (die) u wil bijwonen. Toegang tot
het seminarie is gratis inbegrepen in de toegangsprijs voor de
AGRIDAGEN 2018.

Locatie:
Seminarieruimte Agridagen
Weelde Depot, Geeneinde 54, 2381 Ravels

Programma:
10.00u: aanvang seminarie
vier varkenshouders lichten hun strategie toe waarmee ze trachten om de financiële onzekerheid te beperken. Eén externe spreker, een ondernemer die geen
banden heeft met de varkenssector, laat zijn licht schijnen over de verschillende
aanpakken.
12.00u: netwerkmoment
13.00u: einde

Panelleden:
Dries Beck (Groep Beck-Vanthillo): trok volop de kaart van de schaalvergroting;
John Lorist (Frievar): koos ervoor via een label meerwaarde te creëren;
Koen Goethals: beschermt zich tegen de wispelturige markt via contractwerking;
Bart Vergote: optimaliseerde zijn bedrijfsvoering maximaal.
Externe visie:
Paul Peeters leidt samen met zijn broer Michel het vleesverwerkend bedrijf Equinox (Wijnegem).
Het bedrijf verwerkt elk jaar ongeveer 10 000 ton paardenvlees. Paul zal vanuit zijn inzichten in
het ondernemerschap in de voedingsindustrie de verschillende strategieën van de landbouwers
becommentariëren en tevens getuigen over zijn eigen aanpak in crisistijd.
Moderator:
Franky De Letter werd landbouwkundig ingenieur aan de UGent in 1981, richting landbouweconomie en -sociologie. Hij haalde tevens een postgraduaat in de dierlijke productie (ITG Antwerpen
1982). Na een korte studie PR en journalistiek (Gent 1991) ging hij in 1992 aan de slag als redacteur bij Rekad Uitgeverij (Herentals) met als specialisatie intensieve veeteelt. Franky De Letter is
hoofdredacteur van het vakblad VARKENSBEDRIJF sinds 1993.

Dit seminarie wordt u aangeboden door:

studie- en adviesbureau

