
Onderwerp: ondernemersdag multifunctionele landbouw 18 februari 2010

Geachte heer/mevrouw,

Met veel genoegen nodigen we u uit voor de ondernemersdag multifunctionele landbouw op 18 februari 2010 in  
De Lantaern in Nieuwegein. De dag biedt u de kans om verfrissende ideeën op te doen voor de toekomst van  
uw bedrijf. 

Wat u kunt verWachten
Op het programma staan inspirerende sprekers en praktijkgerichte workshops over actuele thema’s in de 
multifunctionele sectoren. Ook krijgt u veel gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega-ondernemers 
en kunt u zich persoonlijk laten adviseren door experts, o.a. over wet- en regelgeving, de verpakking van uw 
producten en/of ICT-vraagstukken op uw bedrijf. Kortom, een dag voor ondernemers die graag verder kijken dan 
de grenzen van hun eigen erf!

Gratis cOmmunicatiebOek
Als u deelneemt aan de ondernemersdag krijgt u het boek ‘Communiceren met gezond boerenverstand’ - met 
een winkelwaarde van 19,95 euro - gratis mee naar huis. Dit boek van uitgeverij Roodbont geeft agrarische 
ondernemers tips en adviezen om hun bedrijf, producten en diensten goed te presenteren. 

kOsten deelname
Voor leden van LTO Noord, die ook betalen voor ‘Verbreding’ is deelname gratis. Bent u lid van LTO Noord, maar 
niet speciaal voor ‘Verbreding’, dan betaalt u per persoon 15 euro entree. Bent u geen lid van LTO Noord, dan 
betaalt u per persoon 30 euro, te voldoen op de dag zelf. Bij deelname zijn ontvangst met koffie en thee, een 
geheel verzorgde lunch en een borrel inbegrepen. 

OpGave
U kunt zich opgeven via bijgevoegde antwoordkaarten (1 persoon per antwoordkaart) of online via  
www.multifunctionelelandbouw.nl. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw deelname. 
In verband met de organisatie stellen we opgave vóór 8 februari a.s. zeer op prijs. Het aantal deelnemers is 
beperkt; aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

vraGen Of OpmerkinGen
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de Taskforce 
Multifunctionele Landbouw via tel. 0172-407702 of e-mail info@multifunctionelelandbouw.nl.

We hopen u te ontmoeten in De Lantaern in Nieuwegein!

Met vriendelijke groet,

Bestuurders en medewerkers van 
LTO Noord, Taskforce Multifunctionele Landbouw en Wageningen Universiteit en Researchcentrum

PS. Bent u 18 februari niet in de gelegenheid om te komen? U bent dan van harte welkom op een van de vier 
andere ondernemersdagen multifunctionele landbouw die verspreid door Nederland worden georganiseerd.  
Kijk voor data en locaties op www.multifunctionelelandbouw.nl.   


