
Informatie voor exposanten: 

Waar gaat het om? 

Landbouw, circulaire economie, klimaatbescherming en her-

nieuwbare energie - deze thema’s horen bij elkaar en vormen 

uitdagingen maar ook kansen! 

Nieuwe technieken en landbouwmethoden, efficiënt ge-

bruik van voedingsstoffen en groene productieprocessen en 

-producten bieden tal van interessante mogelijkheden voor 

innovatie.    

Op de virtuele AgroInno kun je kennismaken met een geheel 

nieuwe vorm van live presentaties voor bedrijven en organisa-

ties. Op je stand kun je live productdemonstraties geven. 

 

Live demonstraties voor bezoekers

Wat is AgroInno? 

AgroInno is een Nederlands-Duits landbouwplatform waar 

je het hele jaar door kunt deelnemen aan evenementen over 

landbouw, circulaire economie, klimaatbescherming en her-

nieuwbare energie. Tijdens de evenementen kun je nieuwe 

technieken, duurzame landbouwmethoden, efficiënt gebruik 

van voedingsstoffen, innovaties en natuurlijk veelbelovende 

productieprocessen en producten ontdekken. Vergroot je net-

werk, zowel in je eigen land als in de buurlanden, en maak gebruik 

van de uitwisseling in het café. 

Wat is de meerwaarde voor mij als exposant? 

• Uitbreiding van het grensoverschrijdende netwerk 

• Gratis deelname zonder reistijd en -kosten 

• Presentatie van je producten en diensten met de eigen 

camera

• Coronaproof 

Wat moet ik meebrengen als exposant? 

• Enthousiasme

• Een goede camera of webcam met microfoon, zodat ik 

mijn producten goed kan laten zien

• Stabiele internetverbinding

• Bereidheid om de stand te bemensen - bij voorkeur met 

twee personen

• Contactgegevens, inclusief logo, infotekst en vermelding 

van talenkennis 

Hoe ziet mijn stand eruit? 

• Ik kan mijn stand uitrusten zoals ik wil. 

Ik kan live in het veld gaan staan of in 

mijn productiehal naast de machines 

een inleiding geven, maar ook digitale flyers 

en brochures uitdelen. 

• Extra functies zijn onder meer een chatfunctie, het 

uitwisselen van digitale visitekaartjes en enquêtes 

tijdens het evenement.

Hoe gaat het allemaal in zijn werk op het evenement? 

• Via een videoverbinding zien mijn bezoekers mij en vice versa

• Ik kan informatie uitwisselen via de chat- en spraakfunctie

• Bezoekers laten digitale visitekaartjes achter, zodat ik 

later contact met ze kan opnemen

• In een private room, kan ik één op één gesprekken voeren

• In het café kan ik op een informele manier met andere 

deelnemers praten

• De gegevensuitwisseling vindt veilig plaats via een Duitse 

server

Hoe kan ik me inschrijven?

• Ga gewoon naar www.agroinno.eu en registreer je daar.

Wat is het volgende?

• Wij nemen contact met je op en zorgen voor de rest. 

Hoe kan ik zelf contact opnemen?

• Via Whatsapp: +49 177 / 69 19 246

• Per e-mail: info@agroinno.nl

Het digitale forum wordt georganiseerd door:

Deelname

is

GRATIS!

DNL-contact

dienstverlener voor grensoverschrijdend 

zakendoen in de landbouwsector

OOST NL 

business development voor handel en 

bedrijfsleven in Gelderland en Overijssel

3N Kompetenzzentrum

kennispartner voor de bio-economie.  

KNUW

Competentienetwerk voor milieu en 

circulaire economie in NRW


