Informatie op een rij
Datum
Dinsdag 8 november 2011
Locatie
	De Bio Retail Academy vindt plaats bij Hotel & Gasterij De Roode Schuur, Oude Barneveldseweg 98, 3862 PS Nijkerk (033 246 16 02). Een inspirerende en centraal gelegen
omgeving met meer dan voldoende parkeergelegenheid.
Kosten
€ 795,00 per dag
€ 595,00 per dag voor Bio+ licentiehouders
	Dit bedrag is inclusief kosten voor docenten/sprekers, marktdata, lunch, locatie en
catering, cursusmappen, hand-outs, schrijfmateriaal. Exclusief btw.
Aanmelding
U kunt zich aanmelden via: www.bio-plus.nl/zakelijk/bra.

Bio+ steunt Slow Food Nederland.
De Bio Retail Academy is een initiatief van ISMC en Stichting Merkartikel Bio+.

,

Kennis opdoen en ervaring delen in een inspirerende omgeving

,

Henk Gerbers, voorzitter Stichting Merkartikel Bio+

I SMC is hét marketingbureau voor de foodsector met verstand van strategie en
communicatie. En dat met een bij de sector passende no-nonsense aanpak en aantoonbare resultaten. Primaire sector, producenten en verwerkers, retail, foodservice, belangenbehartigers en brancheorganisaties rekenen op ISMC voor het vinden, creëren en realiseren
van duurzame groeikansen.
Paasbosweg 18 - 20
3862 ZS Nijkerk
Postbus 250
3860 AG Nijkerk
t. 033 - 422 00 33
f. 033 - 422 00 30
e. info@ismc.nl
www.ismc.nl

Bio Retail Academy - meer dan (bio)logisch
De Bio Retail Academy biedt alle partijen, van retailer en belangenbehartiger tot producent die binnen de
foodsector werkzaam zijn met biologisch, een compact programma vol interactie, inspiratie en informatie
op het gebied van biologisch.
Dinsdag 8 november 2011

Scan de code en
meld je aan.

Programma dinsdag 8 november 2011
08.30 uur

Ontvangst

09.00 uur

Welkom en introductie. Margreet Slijkhuis, dagmanager

09.05 uur

Opening door de dagvoorzitter, Reinier Heijenberg

	09.15 uur
Biologisch en Retail: marktcijfers. Rini Emonds/SymphonyIRI
	Biologisch groeit binnen retail in hoog tempo. Wat is de actuele stand van zaken? Hoe
ontwikkelt de retail zich? Wat zijn de groeiers, waar blijven producten of productgroepen
achter? Een overzicht van actuele omzet- en distributiecijfers op product en op totaalniveau. Alleen al hierom uw deelname aan de Bio Retail Academy waard!
		De bio-consument: kennis, gedrag en houding. Stichting Merkartikel Bio+,
Hilbert Ykema
	Hilbert Ykema van Stichting Merkartikel Bio+ geeft inzicht in actuele consumentenontwikkelingen en trends. Met behulp van promotie-evaluaties en case-studies worden analyses
met de aanwezigen gedeeld.
	Aansluitend is er een korte workshop “Zelfstudie met cijfers”. Deze wordt in groepen
uitgewerkt en vervolgens plenair behandeld.
10.45 uur

Pauze

Centraal thema:
Grondstoffen, grondstofprijzen en beschikbaarheid
	Door de vergrootte consumentenvraag lijkt er voor de meeste biologische productgroepen
ruimte voor verdere groei. Maar is het nationale- en internationale aanbod van biologisch
geproduceerde grondstoffen voor de nabije en de verre toekomst voldoende? Ook in Azië
en Zuid-Amerika groeit de consumptie van biologisch, waardoor importmogelijkheden kleiner
worden. Hoe gaat de biologische keten de beschikbaarheid van voldoende grondstoffen
organiseren? Wat betekent het voor Nederlandse retailers? Dit onderwerp wordt belicht
door:
	11.00 uur
Markus Rippin – Agro Milagro Duitsland
	Op het noordelijk halfrond van de aarde groeit de consumptie van biologische producten.
Meer en meer worden grondstoffen daarom betrokken in Azië, Latijns-Amerika en delen
van Afrika. Hoe gaan producenten van biologische grondstoffen in de verschillende delen
van de wereld om met het thema Duurzaamheid? Markus Rippin neemt de deelnemers
mee in deze mondiale ontwikkeling. Zijn de gevolgen wel te overzien?
11.30 uur
Tradin: Ontwikkelingen in de internationale grondstoffenmarkt
	Wat doet Tradin/Sunopta in de keten van de biologische voeding? Wat zijn de belangrijkste
ontwikkelingen in de internationale markt van biologische grondstoffen nu en straks? Hoe
gaat Tradin daar als bedrijf mee om? Tradin zoekt de interactie met de biologische omgeving
en dus ook met de deelnemers in de zaal.

12.00 uur Plenaire discussie onder leiding van dagvoorzitter Reinier Heijenberg
	Wat betekenen trends op de internationale grondstoffenmarkt voor de Nederlandse
markt? Deelnemers worden geprikkeld hun visie op het thema Beschikbaarheid van
Grondstoffen met elkaar te delen en waar nodig scherp positie in te nemen.
12.30 uur
Lunch
	Tijdens deze biologische lunch, vervaardigd door Chef de Cuisine Esther Smolders, zullen
diverse bio producten door de deelnemers geproefd worden.
13.30 uur
Lisette Kreischer en Roos Rutjes - Veggie in Pumps
	Lisette Kreischer wordt sinds de verschijning van haar boek Veggie in Pumps gezien als
dé trendsetter op het gebied van groen en bewust leven. Haar onderneming Veggierose is
in korte tijd gegroeid tot leverancier van culinaire verrassingen én symbool voor stijlvol
genieten met werelds respect.
14.15 uur	De rol van nieuwe media bij in het aankoop- en bereidingsproces van
levensmiddelen door Henri Luijtjes – Culios
14.30 uur	Welke rollen spelen nieuwe media en biologisch binnen de Dekamarkt
formule? Door Aldo Breed, communicatie- en marketingmanager bij
Dekamarkt.
	Henri en Aldo zullen op geheel eigen wijze deze onderwerpen benaderen. Op welke wijze
kunnen biologisch en nieuwe media elkaar versterken? Hoe gaat de biologische consument om met nieuwe media? Deze presentaties verschaffen u nieuwe inzichten, zullen
inspireren maar geven ook zeker aanleiding voor discussie.
	
15.00 uur
Discussie in kleine groepen
	In kleine groepen buigen deelnemers zich over vragen als “Wat zijn de kansen voor
biologisch als het gaat om het gebruik van mobiel internet (thuis en in de winkel). Welke
taak kunnen of moeten fabrikanten krijgen bij de ontwikkeling van Apps door retailers? De
discussies worden samengevat en plenair nabesproken.
15.45 uur

Pauze


16.00 uur	Retaildebat
		
“Wat maakt het succes van het innovatieve samenwerkingsmodel Bio+?”
	Met vertegenwoordigers van de gecommitteerde retail gaan de deelnemers in debat over
een aantal prikkelende stellingen. Beoogde deelnemers:

SUPERMARKTEN & SLIJTERIJEN

16.45 uur
Wrap up door de dagvoorzitter
Terugblik op de dag, samenvatting en conclusies.
17.00 uur

Borrelen en netwerken

18.30 uur

Einde van de dag
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