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Geachte heer/mevrouw,

Na eerdere succesvolle edities organiseert Delphy, in samenwerking met de diverse pootgoedaardappelacademies, weer de  

Landelijke Pootaardappeldag.

Voor deze dag worden alle pootgoedtelers van Nederland persoonlijk uitgenodigd. We verwachten meer dan 300 betrokken 

pootgoedtelers en anderen geïnteresseerden.

Deze dag vindt plaats op 31 januari 2019, vanaf 9.30 uur tot circa 17.00 uur. Locatie  ‘t Voorhuys te Emmeloord. Er is extra 

ruimte gecreëerd voor standhouders. Het programma is nog in ontwkkeling, maar het thema is bekend: ‘Kwaliteit Telt’.

Wat bieden we de bezoekers aan?

• Een inspirerend programma met boeiende presentaties over diverse onderwerpen die de pootgoedteler raken. 

• Een bedrijvenplatform waarop bedrijven die betrokken zijn bij de pootgoedteelt (u dus) zich kunnen presenteren.

• Pootgoedtelers die ervoor open staan hun ervaringen en kennis te delen.

• Diverse deskundigen die door bezoekers benaderd kunnen worden om vragen aan voor te leggen.

Wij nodigen u uit om als sponsor mee te doen met deze dag!

Wat bieden we u aan?

• De mogelijkheid om een eenvoudige stand of tafel in te richten op het bedrijvenplatform (er is beperkte mogelijkheid voor 

elektriciteit).

• Vermelding van uw logo op de persoonlijke uitnodiging die naar alle pootgoedtelers gaat en eventuele andere communica-

tie uitingen zoals de website (zie www.delphy.nl/landelijke-pootaardappeldag-2019).

• Veel contacten met pootgoedtelers. In het programma reserveren we veel tijd voor netwerken. 
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Er is een aantal deelnamemogelijkheden:

1. Hoofdsponsor zijn tegen nader vast te stellen voorwaarden.

2.  Stand/tafel op bedrijvenplatform + vermelding logo op uitnodiging en andere 

communicatie-uitingen. (3 deelnemers van uw organisatie hebben gratis toegang, 

extra personen € 35* ).

750 € ex btw

3.  Logo op de uitnodiging en op andere communicatie-uitingen (3 deelnemers van 

uw organisatie gratis toegang, extra personen € 35*).

350 € ex btw

4.  Mocht u op een andere manier willen bijdragen, neem dan contact op met Jacob 

Dogterom

Een inschrijfformulier is bijgevoegd. Ik wil u vragen dit uiterlijk voor 1 december 2018 aan ons te retourneren.   

j.dogterom@delphy.nl of Delphy, t.a.v. J.Dogterom, Postbus 7001, 6700 CA Wageningen.
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