Bekijk de webversie

Uitnodiging

VOOR DE VISINDUSTRIE

9, 10 EN 11 OKTOBER
VAN 10:00 TOT 20:00 UUR

Beste,
Graag willen wij u uitnodigen voor het Baaijens Open Event voor de
visindustrie. Het event waar leren, kijken en ontmoeten centraal staan. Kom
door presentaties en demonstraties alles te weten over innovatie en
mogelijkheden voor machines en complete systemen voor de visindustrie.
Naast het leerzame element is er deze dag tijd voor ontmoeten. Tijdens de
lunch, BBQ en de borrel krijgt u de gelegenheid om met onze specialisten in
gesprek te gaan. Samen met u gaan we er een inspirerende, leerzame en
gezellige dag van maken.
We zien u graag terug op ons Baaijens Open Event!
Met vriendelijke groet,
Baaijens Industrial Equipment bv

Aanmelden kan via info@baaijens.nl of +31 (0)412 623056

PROGRAMMA
11.00 - 11.45 Presentatie

trends in Reich heet en koud rook vis,
horizontale unieke airflow technologie
voor liggende producten.

12.30 - 13.30 Brabantse lunch

Gedurende de hele dag
productdemonstraties

met diverse machines, onder andere
ontschubben, ontgraten, slicen,
onthuiden, droog en nat zouten door Unifood.

Vanaf 18.00 uur een heerlijke BBQ.

De heer Tjeerd Hoekstra, CEO en de heer Meindert Jan de
Boer, operationeel manager van Rode Vis, Urk over de
vorige editie:

“Zeer laagdrempelig, informatief en
leerzaam, prettige sfeer, parate kennis,
zeker de moeite waard. Volgende keer
weer aanwezig.”

De heer Paul Grevink, innovatiemanager bij Dutch Seafood
Company, Harderwijk over de vorige editie:

“Interessant en leuk opgezet, goede
interactie met leveranciers. Leuke
ervaring en de moeite waard om volgend
jaar weer te gaan.”

VERDER TE ZIEN...

/ nieuwe meng - en emulgeertechnologie /
/ tumblen / rook en kook technologie /
/ procesautomaat / kruidenmenger /
/ injectie & marinade technologie /

Dommelstraat 4 5347 JL Oss
Postbus 25 5340 AA Oss

T +31 (0)412 623 056
E info@baaijens.nl
Connect op LinkedIn:

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@baaijens.nl toe aan uw adresboek.

