
NATIONALE LANDBOUWVAKBEURS • 8 T/M 10 NOVEMBER 2023 • TT CIRCUIT ASSEN

WAAROM DEZE BEURS?

De Landbouwvakbeurs is geen nieuwe beurs, het beurs concept bestaat al sinds 1985. De beurs

is door de jaren heen wel veranderd. Door dat het aantal agrarische bedrijven in de 35 jaar

afnam is de frequentie van de beurs ook verminderd. Eerst in noord- oost- en zuid- Nederland,

in het begin jaarlijks, later werd dat 2- jaarlijks. Deze 3 locaties werden er 2 en sinds 2011 werd

dat 1 locatie in de voormalige TT Hall in Assen.

Corona gooide de totale (internationale) beursagenda in de war. Resultaat is dat bijna alle
internationale en ook (meerdere) nationale beurzen nu in 2022 plaats vinden. Verder zijn alle
agrarische beurzen in Nederland geografisch beperkt en/ of beperkt tot bepaalde doelgroepen van
standhouders en hun bezoekers. Een agrarische beurs waarop zich de hele BV van Agrarisch
Nederland zich presenteert is er niet.

Door de subtitel “All Holland Agricultural Show” willen het totale aanbod benadrukken en dat ook
internationaal uitdragen. Met de “All Holland Agricultural Show” willen wij de internationale
showroom van agrarisch Nederland zijn.

Door geen beperkingen te stellen aan deelname, niemand uit te sluiten, mits het thema “agrarisch”
is, wil de organisatie een beurs met een zeer breed aanbod realiseren. Waardoor het voor de
bezoekers veel interessanter wordt. En door de grotere deelname de deelname kosten laag kunnen
blijven. Onze beurs bezoekers zijn:

• Melkveehouders
• Akkerbouwers
• Vollegrondteelt
• Geitenhouders
• Schapenhouders
• Varkenshouders
• Pluimveehouders
• Loonwerkers
• Mechanisatie (eigenaren en medewerkers)
• Landelijke & Regionale overheden
• Scholieren
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WAAROM DEELNEMEN?

U kunt 100 reden aan dragen om niet deel te hoeven nemen. U heeft er geen extra werk mee,

kost niets extra’s, lekker veilig, geen risico’s, enz., enz.

De boeren willen dat hen perspectief wordt geboden door de overheid. Hoe en of de overheid dat

perspectief gaat invullen is afwachten. Onzekerheid over het bestaansrecht van boeren is er na de ’70

jaren altijd geweest. Vooruit kijken, inspelen op ontwikkelingen en tendensen en het toepassen van

innovaties, hebben altijd perspectief gegeven en uiteindelijk bestaansrecht.

De Nationale Landbouw Vakbeurs wil het platform zijn waar boeren zich oriënteren en hun visie voor

de toekomst gaan bepalen. Ze bouwen aan hun eigen perspectief, met u als standhouders, als

informatie bron. Als uw bedrijf heeft bijgedragen aan de toekomst visie van de boer, blijf je als bedrijf

altijd in beeld. U bent namelijk medebepalend aan zijn perspectief! En als totale toelevering draagt u

als standhouders bij aan het perspectief van de boeren. Hun perspectief is uw bestaansrecht, dat is

de belangrijkste reden voor u om deel te nemen.
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BEURSORGANISATIE

De Nationale Landbouw Vakbeurs wordt gerealiseerd door twee partijen. Te weten AST Expo

BV, met Gerard Stamsnijder en CNO-Expo BV met Johan Wolters. Beiden zijn decennia lang

bekend met de organisatie van agrarische beurzen in Nederland en Duitsland. Stamsnijder

sinds 1985 en Wolters vanaf 2002. Beide bureaus konden ook samenwerken omdat ze

zelfstandig en vooral onafhankelijk zijn.

Onafhankelijk van een beursaccommodatie, onafhankelijk van brancheorganisaties of belangen-
organisaties. Waardoor er een gelijk speelveld ontstaat voor alle deelnemers. Vraag en aanbod komt
bij elkaar, gelijk als op de oude veemarkten. De (deelnemende) bedrijven houden elkaar scherp en
natuurlijk is er concurrentie.Wat de uiteindelijke doelgroep, de Nederlandse boeren, ten goede komt.
Als een Nederlandse boer op het scherpst van de snede moet produceren voor een wereldmarktprijs.
Moet hij ook voor wereldmarktprijs kunnen inkopen. Daar draagt de Nationale Landbouw Vakbeurs
in bij.

Beide partijen, AST Expo en CNO Expo, ontlenen hun bestaansrecht aan het succes van hun beurzen.
Hun beurzen zijn alleen geslaagd als de standhouder/ deelnemer aangeeft dat hij ook bij de volgende
editie wil deelnemen. Dat is gelijk ook de beste garantie voor de deelnemers dat de organisatie alles
uit de kast haalt om er een succesvolle beurs van te maken. Het verleden is de garantie voor de
toekomst!

Met gezamenlijk 55 jaar beurs ervaring en honderden beurzen met duizenden deelnemers en
meer dan 1 miljoen bezoekers. Dat is de bagage van uw beursteam!
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MAAK UW DEELNAME EEN SUCCES

Nodig uw klanten en prospects uit voor een beurs bezoek. Van de door de deelnemers

verstuurde relatie kaarten komt gemiddeld 40% terug, dus 40% van de genodigden hebben

daadwerkelijk de beurs bezocht! Sommige bedrijven halen zelfs 60% en hoger!

Anders als vroeger, weet u nu al voor beurs hoeveel klanten er komen en wie er komt. U kunt dus
nog vlak voor beurs uw klant gerichte informatie sturen of een beursaanbieding op maat maken.

U kunt uw klanten zelf online uitnodigen, middels uw eigen (digitale) klantenbestand. Zo behoud u
100% zekerheid over uw (klant) gegevens. De desbetreffende klant kan zich online dan inschrijven en
ontvangt van ons een ticket in zijn/ haar mailbox. U kunt onbeperkt uitnodigingen versturen, u betaald
alleen de genodigden welke daadwerkelijk de beurs bezocht hebben à €5,- excl. btw / persoon.

Naast de digitale relatiekaarten hebben wij als extra uitnodigings-stimulans onze kortingskaarten,
welke het recht op een korting van €5,- geven op de entreeprijs aan de kassa. Deze kaarten kunnen
onbeperkt bij de organisatie bestelt worden door de standhouders. Deze kaarten hebben het formaat
van een creditkaart en hier hoeft de bezoeker geen gegevens in te vullen.
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WIE KOMEN ER NAAR DE BEURS?

De organisatie van de Nationale Landbouwvakbeurs, AST Expo BV en CNO Expo BV, zijn beide

onafhankelijke organisatiebureaus. Ons streven is het totale marktaanbod voor de agrarische

sector in beeld te brengen, zonder restricties. Elk bedrijf, kan zijn of haar diensten aanbieden,

mits dit agrarisch gerelateerd is.

Wij hanteren geen ondergrens in vermogen bij de landbouwtractoren, geen beperking in werkbreedte
of capaciteit van machines. We maken geen onderscheid in branches, ook geen onderscheid in leden
en niet leden van die branches. Alle machines, producten en diensten welke in Europa (EU) zijn
toegestaan mogen zich presenteren op de beurs.

Tentoongestelde producten voor de:

• Melkveehouderij
• Vleesveehouderij
• Akkerbouw bedrijven
• Groenteteelt bedrijven
• Bollenteelt bedrijven
• Schapenhouderij
• Melkgeitenhouderij
• Pluimveehouderij
• Varkenshouderij
• Overige dierhouderij
• Biologisch werkende bedrijven
• Bedrijven met verbreding, zorg, recreatie, enz.
• Loonwerkbedrijven
• Grondverzetbedrijven
• Transportbedrijven agrarische producten
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WAT MAAKT HET VERSCHIL?

• Internationale showroom voor “Landbouw Nederland BV”
• Ondersteunt met congressen en seminars
• Op unieke en grootste evenementen locatie van Nederland georganiseerd
• Voor alle boeren en sectoren binnen de landbouw
• Laatste editie (2017) 280 deelnemers en 25.000 bezoekers
• Onafhankelijke organisatie
• Geen deelname beperkingen, vrije markt werking gegarandeerd
• Beurs geeft boeren een nieuwe visie op perspectief voor hun bedrijf
• Brede landelijke promotie in print, digitaal, radio en direct-mail
• Persoonlijke uitnodigingen
• Aantrekkelijke deelname voorwaarden, afhankelijk van oppervlak en locatie

De beurs in cijfers:

• 32.000 m² beursterrein
• 6.800 m² overdekt
• 15.000 m² netto standruimte
• 350.000 m² eigen parkeerterrein
• 65.000 m² terrein met zonnepanelen
• Goed voor parkeren van 8.000 auto’s per dag
• Totale evenementen terrein, inclusief race circuit is 145 ha.
• 3 restaurants
• Meerdere vergaderruimtes
• Congres/ perszaal
• Eigen catering

Bereikbaarheid:

• 2 op- en afritten autosnelweg A28
• Bereikbaar met openbaar vervoer
• Groningen – Eelde Airport op 25 km afstand
• Reistijden:

Zwolle 175 km / 0.50 uur
Leeuwarden 180 km / 1.00 uur
Lelystad 135 km / 1.20 uur
Hengelo 100 km / 1.00 uur
Apeldoorn 110 km / 1.15 uur

Utrecht 160 km / 1.35 uur
Arnhem 140 km / 1.25 uur
Den Bosch 200 km / 1.50 uur
Breda 225 km / 2.10 uur
Alkmaar 190 km / 2.00 uur



NATIONALE LANDBOUWVAKBEURS • 8 T/M 10 NOVEMBER 2023 • TT CIRCUIT ASSEN

MEDIAPLAN

De Nationale Landbouw Vakbeurs wordt breed gepromoot in een mix van digitaal, print,

direct-mailing, radio, buitenreclame en persoonlijke uitnodigingen. Om een boer, de bezoeker,

te inspireren en om de beurs te bezoeken is een enkel bericht ontoereikend. Bij een goede

promotie zal de bezoeker op meerdere wijzen, al of niet herhaald, kennis moeten nemen van

de beurs.

Ten eerste natuurlijk de naam, de datum en waar de beurs plaats vindt. Belangrijker is nog dat de
potentiële bezoeker inhoudelijke informatie ontvangt, informatie welke hij direct kan koppelen met
zijn eigen bedrijf. Hij herkend de problemen, de vragen en de mogelijke oplossingen hiervoor. Dat is
de extra prikkel om hem te doen besluiten om de beurs te bezoeken. Dat lukt niet met enkel een
e-mail, een potentiële vakgerichte bezoeker moet minimaal 7x, liefst nog vaker op verschillende wijze
informatie krijgen over de beurs.

• Advertenties in dag- en vakbladen
• Redactionele artikelen in dag- en vakbladen
• Advertenties,, reactieneel en banners op de diverse websites van de vakbladen
• Nieuwsbrieven aan de vak media (digitaal)
• Nieuwsbrieven aan potentiële bezoekers (digitaal)
• Regionale radioreclame
• Buitenreclame of zgn. weilandreclame
• Persoonlijke uitnodigingen van toeleveranciers voor congres of vak seminar, kan digitaal en in

print.
• Persoonlijke uitnodigingen voor beurs bezoek, zowel digitaal als in print
• Door standhouders en hun vertegenwoordigers uit gedeelde kortingskaarten (uitsluitend in

print)
• Een spraakmakend openingscongres

Zoveel als mogelijk alle media uitingen m.b.t. agrarische sector, door alle partijen, stroomlijnen en in
de week van de beurs naar buiten brengen. Dat kan een oproep voor een vergadering zijn, een bepaald
(onderzoeks-) verslag. Dan is de hele Landbouw BV Nederland één week lang in het nieuws. De
berichten versterken elkaar en de beurs. Een hele week lang staat agrarisch Nederland in de picture
bij de hele maatschappij en toont ze het belang van de sector aan. Het geeft ook de saamhorigheid
weer, misschien wel de grootste kracht van de agrarische sector.

• Maar ook door gesprek met een leverancier, vertegenwoordiger of buurman op zijn erf.
• Via advertenties van deelnemers , waar ook de deelname aan de beurs in vermeld staat.
• Een extra regel toevoegen inzake de beursdeelname in alle uitgaande email berichten.


