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Uitnodiging
Webinars Kansen Floriade Expo 2022
De bouw van het Flevolandse paviljoen Food Forum op Floriade Expo 2022 is in volle
gang. Het spectaculaire paviljoen met een groen dak op zeeniveau ligt pal naast de
ingang van de Expo. De gevel van opgetilde aarde verbeeldt de vruchtbare bodem van
Flevoland. Nieuwsgierig hoe het straks gaat worden? Neem alvast een kijkje met deze
video-impressie.

Podium voor Flevolandse ondernemers

Floriade Expo 2022 met het thema ‘Growing Green Cities’ biedt de unieke gelegenheid
om Flevoland nationaal en internationaal op de kaart te zetten en economische kansen
te benutten. Niet alleen in Food Forum is Flevoland zichtbaar. We willen de hele provincie
laten bruisen van activiteiten. Zo verbinden we Floriade aan de regio en andersom. Zet u
uw bedrijf tijdens Floriade in de spotlights?

Pak uw kans en doe mee

Zo vaak gebeurt het niet: een wereldtuinbouwtentoonstelling met 2 miljoen bezoekers
uit binnen- en buitenland in uw achtertuin. We verwachten veel zakelijke bezoekers die
geïnteresseerd zijn in de innovaties die getoond worden en in het uitgebreide programma met internationale conferenties of deelnemen aan handelsmissies. Deze kans om uw
bedrijf te presenteren en uw netwerk uit te breiden mag u niet missen. Floriade en Food
Forum zorgen voor de juiste omgeving, helpt u mee met de inspirerende invulling?

Online bijeenkomsten

In een aantal korte online bijeenkomsten willen wij samen met u de kansen voor uw
onderneming doorspreken. In de eerste bijeenkomst krijgt u algemene informatie.
In de daarop volgende bijeenkomsten staat een deelonderwerp centraal.
Webinar 1: Floriade Expo 2022 – Een introductie van de kansen en mogelijkheden
In deze bijeenkomst praten wij u bij over de stand van zaken van Floriade. We nemen u
in vogelvlucht mee in de mogelijkheden die er voor u zijn. En verkennen graag samen
met u aan welke mogelijkheden uw bedrijf invulling kan geven.
Datum
Tijdstip

7 december 2020
11.00 - 12.00 uur

Programma webinar 1
Opening door sessie-voorzitter Erik Peekel
Welkom door gedeputeerde Jan-Nico Appelman
Info & Update Floriade Expo 2022 door Pieter Cloo, directeur en Frank Cornelissen,
manager Commerciële Zaken
Intro’s verdiepende webinars:
• webinar 2: Kansen en mogelijkheden in Food Forum
• webinar 3: Kansen en mogelijkheden in de Regio
• webinar 4: Kansen en mogelijkheden op Floriade Expo 2022
Wat heeft een Floriade vanuit ervaring in Venlo (Floriade 2012) opgeleverd voor de
ondernemer door Pieter Lucassen, vaste plantenkweker en voorzitter LLTB regio
Noord-Limburg

Webinar 2: Kansen en mogelijkheden voor uw onderneming in Food Forum
In deze bijeenkomst hoort u welke kansen en mogelijkheden er zijn om uw bedrijf of
organisatie voorafgaand en tijdens Floriade Expo 2022 in paviljoen Food Forum te
presenteren. We vertellen u tijdens webinar 2 meer over de opties en geven deze graag
met u verder vorm.
Datum
Tijdstip

10 december 2020
14.00 – 15.00 uur

Programma webinar 2: Kansen en mogelijkheden in Food Forum
Door: Ellen Tijkotte & Eveline Koeman, Provincie Flevoland
Opening
Food Forum, een uniek gebouw op Flevolandse bodem
Wat kan dit spectaculaire paviljoen voor uw als ondernemer betekenen?
B2B mogelijkheden voorafgaand aan Floriade Expo 2022
Food Forum als werkplek
B2B mogelijkheden tijdens Floriade Expo 2022
Vragen en suggesties

Aanmelden

Wilt u profiteren van de kansen van Floriade Expo 2022? Meld u dan voor een of beide
webinars aan via dit formulier. Een paar dagen voor de webinar ontvangt u van ons
de link naar de webinar. Webinar 3 en 4 zullen begin 2021 georganiseerd worden.
We houden u hiervan op de hoogte.

