Ben jij technoloog en/of heb je passie voor voeding? Wil je je kennis up-to-date
houden, collega-techneuten ontmoeten en informatie uit de branche delen?

Dan is MEATTECH iets voor jou.
KENNISPLATFORM
MEATTECH is een kennisplatform van en voor technologen en voor mensen met passie voor voeding, die
werkzaam zijn in de vlees/ convenience-industrie (vegetarisch/vlees/snacks) of bij de toeleveranciers
(ingrediënten, machines, verpakkingen).
Sinds de oprichting in 2003 door Philip Schippers, Paul
Grimberg, en Gerard Smelt organiseert MEATTECH minimaal
vijf maal per jaar een bijeenkomst voor leden. Dat kunnen
themabijeenkomsten, seminars of excursies, zoals
bedrijfsbezoeken zijn. Voor deze bijeenkomsten nodigen we
interessante sprekers uit voor een presentatie over een actueel
en innovatief onderwerp. Het verslag van deze informatieve
sessies vind je terug in het vakblad Meat&Co waar MEATTECH
nauw mee samenwerkt.

DOELSTELLING
KENNIS
MEATTECH wil kennis en ontwikkeling bevorderen op het gebied van voeding en de voedingsindustrie.
INNOVATIE
MEATTECH onderscheidt zich door voortdurend te zoeken
naar innovatieve ontwikkelingen in de branche.
NETWERK
MEATTECH legt nieuwe en onderhoudt contacten (netwerken)
om technologische ontwikkelingen zoveel mogelijk te delen en
te verspreiden.

NIEUWSBRIEF
De leden van MEATTECH ontvangen regelmatig een nieuwsbrief met informatie op het gebied van
technologische en innovatieve ontwikkelingen.

Ben jij die gepassioneerde man of vrouw die verder wil? Zoek je nieuwe inzichten, kennis, ideeën
en contacten met andere technologen uit de sector?

Word dan nú lid van MEATTECH
Het kennisplatform van en voor ambitieuze technologen uit alle hoeken van de vlees-, snack- en
convenience- sector.
Wat krijg je:
•
•
•
•
•
•

Vijf seminars en diverse webinars per jaar
Kortingen op bijeenkomsten van onze partners
Exclusief gebruik van de Meattech APP groep
Toegang tot het netwerk/nieuws
Meat@Co magazine
Op onze site krijg je exclusief toegang tot het ledengedeelte.
Hier vind je presentaties van onze bijeenkomsten, actueel
nieuws, informatie over onze leden, etc.

LIDMAATSCHAP 2022
 Lidmaatschap

:

€ 690,- per jaar

 Bedrijfsarrangement (twee personen)

:

€ 1020,- per jaar

Bovenstaande bedragen zijn exclusief 21% btw en geldig tot en met 31 december 2022

Naam
Bedrijf
Functie
E-mail
Telefoon
Woonplaats
Datum /
Handtekening
De algemene voorwaarden van MEATTECH zijn te allen tijden geldend. Opzegging van het lidmaatschap: drie maanden voor het einde van het
kalenderjaar Tijdens activiteiten van MEATTECH kunnen foto’s worden gemaakt. Met de ondertekening van dit formulier wordt toestemming
verleend voor het gebruikmaken van deze foto’s voor commerciële doeleinden van MEATTECH. Voor al onze activiteiten geldt onze privacy policy,
deze is te lezen op onze website. Dit formulier graag volledig ingevuld en ondertekend retourneren aan info@meattech.nl of per post: p/a
Westwal 4b, 7631 BN Ootmarsum.

