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Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het Poultry Expertise Centre.
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
en in de agenda staan de komende evenementen. Veel leesplezier
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VIV Europe - terugblik op
een geslaagde beurs
Het Poultry Expertise Centre stond met een eigen
stand – midden tussen de fabrikanten van feed mill
equipment – op de VIV Europe, welke plaats vond van
20 - 22 mei. De stand werd druk bezocht door een
grote diversiteit aan publiek.
Een van de belangrijkste doelen van het Poultry
Expertise Centre op de VIV was het werken aan
naamsbekendheid, nationaal en internationaal. Veel
(internationale) zaken mensen maar ook mede exposanten kwamen langs voor een kennismaking. Daarnaast ontving het Poultry Expertise Centre diverse
delegaties uit onder andere Indonesië, Rusland, Oezbekistan en Jemen. In samenwerking met het Dutch
Poultry Centre is hiervoor een interessant programma
samen gesteld met een mix van inleidingen, bedrijfsbezoeken en uitgebreide mogelijkheden om te netwerken.
Voor de delegatie uit Indonesië organiseerde het Dutch
Poultry Centre in samenwerking met diverse partners
een intensief programma met onder andere een technical VIP bus tour, de Grand Eve en de DPC Cocktail.
Daarnaast hebben diverse leden verschillende seminars bijgewoond en deelgenomen aan een speciaal
bezoek aan Poultry Expertise Centre / PTC . De presentaties, welke gegeven zijn op de Grand Eve, hebben de delegatie leden een goed beeld verschaft van
de “global” pluimvee ontwikkelingen en hoe men tegen
de sector aankijkt.
In totaal is er gesproken met mensen met zo’n 40
verschillende nationaliteiten. Het grootste deel hiervan
was afkomstig uit Europe, Afrika en Azië.
Kijk op onze website voor meer over:
AgriMexico meeting op de VIV
Enkele foto’s van de VIV

Summercourse Poultry
De voorbereidingen voor de Summercourse Poultry
2014 zijn in volle gang en in inmiddels is het maximaal aantal aanmeldingen bereikt. Begin 2015 wordt
er een nieuwe editie georganiseerd, houd de website
van het Poultry Expertise Centre in de gaten voor
verdere ontwikkelingen.”

Column van
Dr. Piet Simons
We doen het geweldig!
Om maar met de deur in huis te vallen: de Nederlandse
toeleverende pluimvee-industrie doet het geweldig! Dat
merkte ik vorige week nog weer, toen ik rondliep over
de VIV-beurs en de succesverhalen me om de oren
vlogen. Maar je ziet het ook met een snelle blik op de
cijfers: de sector draagt voor meer dan 10 miljard euro
bij aan de Nederlandse economie. En is bovendien
buitengewoon innoverend. Lees verder op onze website

