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BIO SPECIAL

U bent
producent, ambachtelijk verwerker, landbouwer... gericht op de korte keten?
aanbieder van BIOproducten?
op zoek naar nieuwe afzetmarkten?

De partners van het Europees Interregproject Filière AD-T nodigen u uit voor een bezoek aan de nieuwe Brusselse bio Färm-winkel*. Bovendien kan u zich kandidaat stellen
voor een b2b-ontmoeting** met hun aankopers.

Färm een geëngageerde biocoöperatie
Färm is een coöperatie van 7 stedelijke bio en ecovriendelijke
supermarkten (6 in Brussel, 1 in Leuven) en is in volle groei. De
keten heeft de ambitie om uit te groeien tot 16 winkels. Färm
biedt een gamma van duurzame producten aan in het hartje
van de stad. Deze worden zorgvuldig geselecteerd volgens de
seizoenen. BIO- en lokale producten krijgen voorrang. Färm is
op vandaag op zoek naar biologische, duurzame en innovatieve
producten om hun aanbod te versterken.
Bezoek de site van de coöperatie voor meer info:
http://www.farmstore.be
* Bezoek open voor alle geïnteresseerden, maar inschrijven is verplicht.
** Persoonlijke b2b-ontmoeting met een aankoper enkel voor bedrijven die door Färm geselecteerd worden
op basis van een ingevuld kandidatuurdossier.

Hoe inschrijven ?

INSCHRIJVEN voor 21 september via mail naar anke.allaert@pomwvl.be
Kandidatuur b2b-ontmoeting via dit dossier.
Inschrijven verplicht

Praktische informatie

Programma (onder voorbehoud)
13.00 u. - 14.00 u.: Voorstelling Färm en netwerking
14.00 u.: Start ontmoetingen met aankopers Färm

Locatie
Brussel, de exacte locatie wordt later gecommuniceerd.

Anke Allaert, POM West-Vlaanderen contact Vlaanderen
anke.allaert@pomwvl.be | +32 (0)51 75 02 26

Partners van deze actie :

Associés :

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Réalisation : A PRO BIO

Lorraine BODEUX, Chambre de Commerce et
d’Industrie du Luxembourg Belge contact Wallonië
lorraine.bodeux@ccilb.be | +32 (0)61 29 30 66
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Voor meer informatie :
Pauline SAEY, A PRO BIO contact Frankrijk
pauline.saey@aprobio.fr | (+33) 3 20 31 57 97
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(P.S.: Verplaatsingskosten worden niet vergoed).

