UITNODIGING

live
uitzending

Het Beste Idee
Van Varkensland 2020
donderdag 10 december
van 20:00 tot 21:15 uur

Wie heeft Het Beste Idee van Varkensland
2020? Dat is waar het in de live uitzending
op donderdagavond 10 december om
draait. Kijk mee naar de live finale en laat
je inspireren door goede ideeën, kansrijke
concepten en slimme toepassingen voor
de varkenshouderij. Uit een divers palet
van 25 inzendingen selecteerde het HBIVV
adviesteam de meest kansrijke ideeën, tijdens
de live uitzending presenteren de finalisten
hun idee in pitches.
Je bent van harte uitgenodigd om de vijfde
editie van Het Beste Idee van Varkensland bij
te wonen! De finale is digitaal en interactief,
je kunt via whatsapp vragen stellen aan
de finalisten.

De finalisten zijn:
Marc van de Meent
Stuur op het welzijn van varkens
met een slimme pleister
Daan Smits
Welfare Ballfeeder: Hokverrijkingsproduct
dat voldoet aan alle eisen van het
welzijnsschema
Ivo van Dijk
Dreug: Opwaarderen van zeugenvlees
August Offenberg, Rob Nieuwenhuis, Otto
Offenberg & Jeroen Koks
Revolutionair varkenshouderijconcept
Zonvarken

Deze vijf finalisten mogen tijdens de online

finale op 10 december de jury overtuigen dat
hun inzending de titel ‘Het Beste Idee van

Varkensland 2020’ verdient. Onze jury bestaat

Mieke Vlemminx & Mieke van Hersel
Virtueel beeld van de varkenshouderij met
Farm Visit Online

dit jaar uit:

Gerard van Eijden - Varkensarts
Maron van de Plas - Varkensboerin en
productontwikkelaar food

Marijn Graf - Beleidsmedewerker
ministerie van LNV

Theo Duteweerd - Directeur Producenten
Organisatie Varkenshouderij (POV)

Ruud Pothoven - Winnaar HBIVV 2019
Voor elk van de finalisten stelt de organisatie expert
vouchers beschikbaar.
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Meld je snel aan via de website van HBIVV:

Het Beste Idee van Varkensland is een onafhankelijk
en laagdrempelig evenement voor varkenshouders,
anders dan de bestaande evenementen in de sector,
specifiek gericht op innovatie en samenwerking.

Meer weten?
w

www.hetbesteideevanvarkensland.nl
facebook.com/HBIVV
@HetBesteIdeeVV

tel

0546-890060

hetbesteideevanvarkensland.nl/finale
De finale bijwonen is gratis en inspiratie is
gegarandeerd!
initiatief van

ondersteund door

