
Brochure



Agrl Vakdagen, 
De Vakbeurs voor de agrarische sector van Gelderland, Overijssel & Flevoland.

Op woensdag 7 & donderdag 8 december 2022 vindt de Agri Vakdagen plaats in Hart van Holland te 

Nijkerk. De Agri Vakdagen is de professionele vakbeurs voor de totale agrarische sector in Gelderland, 

Overijssel & Flevoland. Er is ruimte voor zo'n 150 gespecialiseerde bedrijven/(toe)leveranciers om 

deel te nemen aan de Agri Vakdagen. Levert u producten en/of diensten aan de sector, dan is deelname 

eigenlijk vanzelfsprekend.  

De rode draad tijdens de Agri Vakdagen is kennisoverdracht, daarom worden er diverse inlooplezingen 

gegeven tijdens de vakdagen. De actualiteit binnen de agrarische sector is de lijndraad van het 

lezingenprogramma. In de agrarische sector veranderen tenslotte regels en wetgeving regelmatig, als 

de inkt van 'weer een nieuwe wetgeving' nog niet droog is komt er alweer een volgende aan. 

De Agri Vakdagen richt zich op de 17. 154 agrarische bedrijven in Gelderland, Overijssel & Flevoland, 

van het grootste tot het kleinste agrarische bedrijf. 

Locatie 

U vindt ons in het hart van Nederland. Vlak naast de A28 op 10 minuten afstand van Amersfoort. Er zijn 

voldoende gratis parkeerplaatsen beschikbaar. Heeft u een elektrische auto en wilt u deze tijdens uw 

bezoek opladen? Bij ons is dat mogelijk! Wij beschikken over 3 elektrische laad palen die geheel tot uw 

beschikking staan. 



Doeltreffend held 

Wist u trouwens dat special interest vakbeurzen de hoogste doeltreffendheid hebben 

in verhouding tot het ge°Lnvesteerde budget. Een vakbeurs biedt dan ook meer dan 

andere marketinginstrumenten. 

De meerwaarde van het fysieke contact met de doelgroep van de beleving. Zowel zicht, 

gehoor, smaak en tastzin worden er tegelijk geprikkeld. 

Om de kosten hoeft u het nlet te laten 

Om de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden heeft de organisatie 

gekozen voor uniforme standbouw. Daarmee bieden wij u een professionele en 

betaalbare kant-en-klaar oplossing, waardoor u zicht niet meer over de 

organisatorische rompslomp omtrent de standbouw hoeft te bekommeren. 

Reclamecampagne 

De reclamecampagne rond de Agri Vakdagen wordt groots aangepakt. 

Alle agrarische bedrijven in Gelderland, Overijssel & Flevoland worden persoonlijk 

uitgenodigd voor de vakdagen. Of het nu gaat om het kleinste graasdierbedrijf in 

Gelderland of het grootste akkerbouwbedrijf in Flevoland. Ter aankondiging van de 

Agri Vakdagen zullen wij meerdere male uitingen doen in diverse special interest 

magazines. Ook zal de Agri Vakdagen actief op social media onder de aandacht worden 

gebracht onder de agrarische sector. En natuurlijk ontvangen alle exposanten gratis 

entreekaarten om hun relaties uit te nodigen. 



Feiten en Cijfers 

Nederland Overijssel (PV) Flevoland (PV) Gelderland {PV) 

2020" 2020"' 2020~ 2020" 

Aantal landbouwbedrijven, totaal Totaal alle bedrijfstypen aantal 52 71 663 1656 886 

Totaal akkerbouwbedrijven aantal 11217 90 7 826 126 

Totaal uinbo wbedrijven aantal 7 025 177 190 6 57 

Totaal blijvendeteel bedrijven aantal 1 526 26 6 5 08 

Totaal graasdier edrijven aantal 258 08 4672 243 5 040 

Totaal hokdierbedrijven aantal 4 1  623 53 9 

Totaal gewascombina ies aantal 1 159 37 206 96 

Totaal vee eeltcombina ies aantal 37 0 70 2 13 

Totaal Gewas/veecombinaties aantal 1462 125 75 221 

Bron: CBS 

Bijna 1 /3 van de landbouwbedrijven in Nederland zijn gevestigd In Overijssel, Flevoland en 

Gelderland. 
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Organlsatle 

De Agri Vakdagen is een initiatief van Expolaan BV, gevestigd te Oudenbosch. 

Expolaan BV organiseert al meer dan 45 jaar (inter)nationale vak- en 

consumentenbeurzen. 

De organisatie staat garant voor een intensieve promotie, een professionele 

begeleiding van de exposanten en een prima ontvangst van de bezoekers. 

Contactgegevens 

Indien u meer informatie wenst, neem dan contact op met de organisatie via 

onderstaande gegevens. 

Op de website vindt u ook het inschrijfformulier. Reserveer vandaag nog uw 

standruimte en verzeker u van een uitstekende stand locatie. Voor meer info neem 

contact op met Joyce de Ruiter +31165 39 30 01. 

Expolaan BV 

Klinkstraat Ge 

4 731 DM Oudenbosch, Nederland 

+31 165 39 30 01

info@agrivakdagen.nl 



Algemene Informatie 

Data en openingstijden 

Woensdag 7 december 2022 

Donderdag 8 december 2022 

Opbouw en afbouw 

Opbouw 

13.00- 21.00 

13.00- 21.00 

Dinsdag 6 december 2022(eigen standbouw) 08.00 - 20.00 

Dinsdag 6 december 2022(standbouwviaorganisatie) 14.00 - 20.00 

Woensdag 7 december 2022                          08.00 - 12.30

Afbouw 

Donderdag 8 december 2022 

Tarieven 

Kale standruimte 

€ 75,- per m2 (excl. btw) 

Inclusief naamvermelding op de website 

*Stand bouw

Wanden en vloer 

Systeemwanden (2,5 m hoog, wit) 

Tapijttegels antraciet 

Frieslijst (aluminium) 

Naamvermelding frieslijst (max. 20 tekens) 

21.00 - 00.00 

Locatie 

Hart van Holland 

Berencamperweg 12 

3861 MC Nijkerk 

Standhuur + standbouw* 

€ 115,- per m2 (excl. btw) 

Verlichting 

Twee Led spots per 6 m2 
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