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Food Valley Expo 2012

‘Meet, inspire, create’ is op 25 oktober het 

motto tijdens in Food Valley Expo in Con-

grescentrum Papendal in Arnhem. Trend-

watcher Adjiedj Bakas, tevens dagvoorzit-

ter, presenteert zijn nieuwe boek The 

Future of Food. Keynote speakers zoals 

Peter van Bladeren, vice-president Nestlé 

Science & Research, en Hans Clevers, 

president Koninklijke Nederlandse Akade-

mie van Wetenschappen, geven hun visie 

op de toekomst van 

ons voedsel. Daar-

naast zijn er interac-

tieve workshops, 

korte presentaties en 

stands waar grote en 

kleine foodbedrijven 

hun nieuwste technologieën laten zien en 

lekkerste producten laten proeven. 

Food Valley Award
Aan het einde van de Expo wordt de Food 

Valley Award 2012 uitgereikt voor een 

voedings(gerelateerd) initiatief dat uitblinkt 

in innovativiteit, economische haalbaar-

heid en samenwerking. Govert van Oord, 

directeur van IXL Netherlands BV, won 

vorig jaar de award met de Nutri-Pulse 

e-Cooker. Hij vertelt: “De waardering van 

25 oktober ontmoeten profes-
sionals uit de agrifoodsector 
elkaar weer op Food valley 
expo. onder het motto ‘meet, 
inspire, create’ is er een afwis-
selend programma met inspi-
rerende sprekers, workshops, 
ondernemers uit de mKb 
innovatie top 100, de proeverij 
‘de smaak van nL’ en de     
uitreiking van de Food valley 
Award. 

Expo omdat ze hier interessante mensen 

ontmoeten, inspiratie krijgen en op nieuwe 

ideeën komen”, aldus Roger van Hoesel, 

directeur stichting Food Valley. 

Alle bezoekers ontvangen het boek ‘The 

Future of Food’ van Adjiedj Bakas om de 

laatste foodtrends nog eens na te lezen.

de jury is voor ons een enorme stimulans 

geweest om de e-Cooker verder te ontwik-

kelen. Bovendien levert de prijs veel pu- 

bliciteit 

en 

waarde-

volle 

con-

tacten 

op. Een 

bezoek aan de Expo zal bedrijven prikke- 

len om mee te dingen naar de award.”

Netwerken
Ondernemers die zaken willen doen in het 

buitenland, kunnen informatie inwinnen 

bij Meeting Point Europe, de Kamer van 

Koophandel en Food2Market. En natuurlijk 

biedt de hele dag gelegenheid om te 

netwerken. “Ondernemers uit kleine en 

grote bedrijven, onderzoekers en vertegen-

woordigers van de overheid waarderen de 

Food Valley Expo 2012

Food Valley Expo is een jaarlijks evenement 
voor en door de agrifoodsector. Mensen uit 
het bedrijfsleven, kennisinstellingen, over-
heid en intermediaire organisaties zijn wel-
kom. Plaats van handeling is op 25 oktober 
Congrescentrum Papendal in Arnhem. 
Informatie programma en aanmelding: 
www.foodvalleyexpo.nl
Informatie genomineerden Food Valley 
Award 2012: www.foodvalleyaward.nl

‘meet, inspire, create’ op Food valley expo.

‘Adjiedj Bakas presen-
teert zijn nieuwe boek 
The Future of Food’
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