KADERGROEP PROFESSIONAL
Word professional van de Kadergroep Visketen!
De Kadergroep Visketen bestaat uit enthousiaste ondernemers uit de hele vissector, van aanvoer tot consument.
Wij willen als Kadergroep Visketen de communicatie en samenwerking in de keten verbeteren en verduurzamen.
Dit zijn we aan het bereiken door het feit dat wij vissers en handel al in verschillende zettingen bij elkaar hebben
gebracht in workshops en trainingen. Daarnaast zetten wij ons in om onze sector bij de consument te brengen
door onder andere het Film Food Festival.
Wij hebben allemaal een passie en een groot verantwoordelijkheidsbesef voor onze sector, maar wij kunnen dit
niet alleen. Wij hebben de kennis en de steun van de hele keten nodig. Een keten waarin handel en vissers elkaar
leert kennen, naar elkaar luistert en samenwerkt op de werkvloer. Dat is de toekomst!
Vind u dit een goed initiatief en wilt u ons met uw bedrijf steunen om tot dit doel te komen?
Word dan Kadergroep professional. U steunt ons vanaf €250,00 per jaar. Als u nu professional wordt, dan is uw
bedrijf dat voor de rest van 2015 gratis!

Wat krijg ik ervoor terug?
In de visserij sector willen wij altijd waar voor ons geld, wij vragen ons dan ook altijd af: wat krijg ik ervoor
terug? De Kadergroep Visketen biedt Kadergroep Professionals het volgende:
• Jaarlijkse ontmoeting met Professionals.
• Toegang tot ketenkennis voor u en uw personeel, bijvoorbeeld in de vorm van:
- Workshops en advies op maat.
- Locatiebezoek.
• Lidmaatschap van ons digitaal netwerk op LinkedIn.
• Platform voor business –opportunities.
• U wordt op de hoogte gehouden door minimaal 2 nieuwsbrieven per jaar.
Europees Visserijfonds: Investering in duurzame visserij

Zeg JA tegen een geoliede keten:
O JA, ik steun de Kadergroep Visketen en ik word Kadergroep Professional
Bedrijf

:

Naam

:

Adres

:

Postcode:
Plaats

:

Email

:

