
Partners 2018: Organisatie:

3e editie

• Ruim 110 specialistische bedrijven 
en kennisinstellingen tonen de 
allernieuwste innovaties

• Uitgebreid congresprogramma
• Internationale Meet & Match
• Autonomous Greenhouse Challenge
• Hackathon: Redesign your AgriFood 

Business
• AgriFoodTech Disruptiediner
• Droneshow
• Eindsymposium Precisielandbouw 2.0

Vakbeurs & Congres
Woensdag 12 en donderdag 13 december 2018
Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch

Registreren en meer weten? www.agrifoodtech.nl

Technologische innovaties bepalen
toekomst Agri & Food
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Gratis
toegang



De AgriFood sector moet blijven innoveren en dat kan 
niet meer zonder High Tech & ICT oplossingen, want:
1. In 2050 bestaat de wereldbevolking uit 9 miljard mensen
2. De voedselbehoefte stijgt met 60% ten opzichte van 2015
3. Landbouwgronden worden schaarser en 
4. Klimaatveranderingen vereisen wijzigingen in onze manier van produceren. 

Mikrocentrum organiseert samen met het AgriFoodTech Platform*) deze vakbeurs 
met congres. Gedurende twee dagen brengen we  “High Tech & ICT” en “Agri & Food” 
samen. Door deze intensieve koppeling kunnen we innovaties laten accelereren en 
gebruikers laten zien waar toe we in staat zijn met High Tech & ICT. 

*) AgriFoodTech Platform is een initiatief van: LTO Nederland, FME, FNLI, 4TU en wordt ondersteund 
door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Hét High Tech kennis- en 
netwerkplatform voor AgriFood

Woensdag 12 en donderdag 13 december 2018
Brabanthallen in Den Bosch
van 9.30 – 17.00 uur

Voor wie?
AgriFoodTech faciliteert kennisoverdracht, nieuwe 
business kansen, interactie en samenwerking voor 
(internationale) professionals werkzaam in:

• machine-, apparaten- en systeembouw
• zaadveredeling
• agrariërs
• tuinbouw
• kas- en erfbetreders
• voedselverwerkende industrie
• (proces) installateurs
• onderwijs & wetenschap
• overheid
• zakelijke dienstverlening

Meer informatie:
Timo van Leent
Vakbeurs & Congresmanager
Telefoon: +31(0)40-2969922
E-mail: t.leent@mikrocentrum.nl
Twitter: @ATF_Event  #AgriFoodTech

Gelieve vooraf  te registreren:

www.agrifoodtech.nl

Gratis op AgriFoodTech 2018
• Toegang tot de vakbeurs
• Toegang tot lezingen (presentaties digitaal beschikbaar)

Keynote sprekers
• David Wallerstein, Chief Exploration Officer, Tencent
• Jeroen van den Hoven, Professor Ethiek & Technologie, TU Delft


