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Marketing & Consument

Tijdens de Food Valley Expo komen verte-
genwoordigers uit onder andere de agro-
foodsector, het bedrijfsleven en de 
research & development samen. Deelne-
mers uit een groot aantal Europese food-
regio’s geven de expo een internationale 
dimensie.

Foodcluster
Veel aandacht zal uitgaan naar nieuwe 
agrofoodtechnologieën en showcases 
van Europese foodclusters en bedrijven. 

Negen vertegenwoordigers van Europese 
agrofoodclusters, aangesloten bij de 
European Food Alliance, zullen tijdens 
een sessie de verschillen en overeenkom-
sten bespreken. Onder leiding van Emili-
ano Duch, voorzitter van adviesbureau 
Competitiveness, worden de potentiële 

voordelen van samenwerking tussen de 
foodclusters benoemd. 

Investment forum
De expo besteedt dit jaar extra aandacht 
aan starters in het vak. In de StartLife 
Arena, een investment forum voor star-
tende ondernemers, mogen twintig 
beginners hun innovatieve product pre-
senteren. Vijf veelbelovende producten 
worden genomineerd om live te pitchen 
voor een deskundige jury.

Food Valley Award
Niet alleen jonge ondernemers, maar 
ook bedrijven maken kans op publiciteit. 
Met de Food Valley Award wordt een 
bedrijf geroemd om het beste concept, 
product of productieproces. Bij de selec-
tie wordt gelet op vernieuwing, samen-
werking en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. De genomineerden zijn 
‘Beeter’, een vleesvervangend product, 
‘Nutri-Pulse’, koken met elektrische pul-
sen, en ‘ClearDetections’, een diagnos-
tisch platform voor het opsporen van 
plantenziekten.

Sprekers
Op een evenement als de Food Valley 
Expo mogen inspirerende sprekers niet 
ontbreken. Andy Mosmans, directeur van 
communicatiebureau ARA, zal openen 
met een sneakpreview over de toekomst 
van eten, waar hij later in de middag op 
terug komt. Daarna spreekt Berry Mart-
tin, lid van de raad van bestuur van Rabo-
bank Nederland en verantwoordelijke 
voor de wereldwijde Rural and Retail 
Division van Rabobank International. 
Afsluiter van het ochtendprogramma is 
Paul Clayton, partner van de Institute of 

Food, Brain & Behaviour in Oxford. De 
schrijver van de boeken Health Defence en 
After Atkins zal tijdens de expo vertellen 
over veranderende eetpatronen en 
gezondheid. Tijdens het middagpro-
gramma geven Jan Maat, managing 
director Top Institute Food & Nutrition en 
Harmen de Jong, scientific coördinator 
Wageningen University de duolezing 
‘Strategy and output’. De laatste spreker 
van de dag is Mark Atkins, vice president 
research & development Europe, H.J. 
Heinz. Hij zal vertellen over de plannen 
van Heinz om de Europese R&D-activitei-
ten te consolideren in een nieuw innova-
tiecentrum in Nijmegen.  

Netwerken
De Food Valley Expo biedt alle gelegen-
heid tot netwerken. Tijdens de netwerk-
lunch is er de proeverij ‘de smaak van NL’ 
en er is ruimte om vragen te stellen in het 
Food Valley Café. Onder het kopje ‘Inter-
national matchmaking’ wil Food Valley 
deelnemers nog iets extra’s bieden. Wie 
zich vooraf inschrijft, kan op een snelle 
manier samenwerkingspartners vinden 
aan de hand van een persoonlijk 
vergaderschema. “Voor veel professio-
nals die in de sector actief zijn, is dit de 
uitgelezen gelegenheid om nieuwe part-
ners te ontmoeten en veel inspiratie op te 
doen”, aldus Roger van Hoesel, directeur 
stichting Food Valley. 

Informatie: 
www.foodvalleyexpo.nl

Na zeven jaar Food Valley Conferentie, gaat het evenement 

verder onder de naam Food Valley Expo. Met deze nieuwe naam 

wil de organisator, stichting Food Valley, laten zien dat deze dag 

meer is dan een conferentie. Donderdag 13 oktober 2011 wordt 

duidelijk wat de expo werkelijk te bieden heeft. 

Food Valley Expo  
krijgt nieuw jasje

‘De expo besteedt dit jaar  
extra aandacht aan starters in  
het vak’

Eline Cox

Foto’s: Food Valley C
onferentie

Editie 2010 van de Food Valley conferentie. 
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