NIEUW WELK TEAM
WINT DE
EXPONENT?

MELD JE AAN
EN MAAK
KANS OP

Beste Agrivaknetters,
Zoals jullie ongetwijfeld weten, organiseert Agrivaknet jaarlijks de Agrivaknet Conferentie.
Na 63 succesvolle edities gaan we tijdens de 64e editie voor vernieuwing!
De Agrivaknet Conferentie heet vanaf nu Agrivaknet Expeditie. Op woensdag 3 april 2019
wordt de Agrivaknet Expeditie georganiseerd op de campus van Wageningen Universiteit.

Uitreiking nieuwe award voor bedrijfsadviseurs.
Bij een vernieuwd evenement horen ook nieuwe programmaonderdelen. Dit jaar zal tijdens
de Agrivaknet Expeditie voor het eerst ‘de Exponent’ worden uitgereikt. de Exponent is een award
voor bedrijfsadviseurs die met elkaar het verschil weten te maken in de agrarische sector.
We dagen jullie uit om tijdens de Agrivaknet Expeditie het ‘beste bedrijfsadvies’
van het afgelopen jaar te presenteren.
Wat hebben jullie als team met elkaar bereikt bij de veehouder? Wat maakte de samenwerking
zo bijzonder en geslaagd? Zijn jullie buiten de gebaande paden getreden? Is er multidisciplinair
samengewerkt met specialisten van verschillende bedrijven? Met de gepresenteerde ideeën helpen
we elkaar vooruit. Het team met het beste advies wint de Exponent. Een titel om trots op te zijn!
Doen jullie mee? Samen verbinden en versterken: we rekenen op jullie deelname!
Graag aanmelden voor 1 maart 2019 via secretariaat@agrivaknet.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens de Stuurgroep Expeditie

“Advisering is teamwork,
waarbij een netwerk
van experts rond
en met de veehouder
samenwerkt.”

Presentatie in Pecha Kucha stijl.
Het is de bedoeling dat elk team zijn bedrijfsadvies presenteert in een zogenaamde ‘Pecha Kucha’ presentatie.
Pecha Kucha is een korte en krachtige vorm van presenteren, waarbij de PowerPoint presentatie bestaat uit
20 afbeeldingen, die elk 20 seconden in beeld zijn. Als spreker word je zo gedwongen om in minder dan zeven
minuten je boodschap over te brengen.
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Een Pecha Kucha bestaat uit 20 PowerPoint slides.
Elke slide is 20 seconden in beeld.
Een slide bevat alleen afbeeldingen en liever geen tekst.
Tijdens de presentatie mag het publiek geen vragen stellen.

