
UITNODIGING
Bijeenkomst Young Feed Professionals

WIE ZIJN WIJ
De Young Feed Professionals (yFEEDpro’s) vormen een netwerk 
van jonge professionals in de Feed en Petfoodindustrie die samen 
de uitdaging aangaan om kennis en netwerk te delen voor een 
diervoederindustrie met toekomstperspectief.

Wij nodigen u graag uit voor deze Young Feed Professionals Community
Meeting.

PROGRAMMA 
14.30 uur:  Inloop met koffie en thee
15.00 uur:  Start programma met presentaties, rondleiding en discussie
17.30 uur:  Netwerkborrel

Meer info: www.vobra.com 

5/11/19

KOSTEN 
Deelname aan de meetings is gratis 
voor medewerkers van bedrijven die 
partner zijn van Feed Design Lab. 

Voor niet-partnerbedrijven bedragen 
de kosten €50,- per deelnemer.

WANNEER?
Donderdag 5 november 2019

WAAR?
Marshallweg 4
5466 AJ Veghel
Nederland

Voorafgaand aan de 
bijeenkomst ontvangt u een 
inschrijfbevestiging. 

Aanmelden graag vóór
22 oktober 2019.

AANMELDEN? KLIK OP ONDERSTAANDE LINK: 
WWW.FEEDDESIGNLAB.NL/ AANMELDEN YOUNG FEED 
PROFESSIONAL MEETING

INSPIRED 
BY PETFOOD
 
“85 jaar aandacht voor hond 
en kat” pronkt op de website 
van Vobra Special Petfoods en 
daar zijn ze trots op. Een familiebedrijf dat 
oorspronkelijk enkele voeders voor landbouwhuisdieren produceerde is uitgegroeid 
tot een gerenommeerde producent van honden- en kattenvoeding. Inmiddels is 
Vobra actief in meer dan 30 landen. Wat is de sleutel tot dit succes geweest? 
Tijdens deze Young Feed Professionals bijeenkomst gaan we deze innoverende 
sector van dichtbij bekijken. 

Operations manager Paul Stoutjesdijk geeft ons letterlijk een kijkje in de keuken 
van de honden- en kattenbrokken. Hoe ziet het productieproces eruit? Welke 
grondstoffen belanden uiteindelijk in de hapklare brok? En welke rol speelt 
marketing in deze tijd waarin huisdieren steeds vaker als extra familielid worden 
gezien? Op deze vragen en meer proberen we antwoord te krijgen. Vervolgens gaan 
we met elkaar in gesprek over wat de feed en de petfood van elkaar kunnen leren. 

WIST JE DAT?
Wist je dat Vobra brokken produceert in meer dan 30 verschillende vormen? De 
grote Deense Dog heeft namelijk behoefte aan een ander brokje dan de kleine 
Chihuahua. 

Benieuwd wat voor feitjes en bijzonderheden ze nog meer te vertellen hebben bij 
Vobra? Meld je dan aan voor de Young Feed Professionals bijeenkomst en laat je 
inspireren door de petfood. Na het bezoek aan Vobra is er natuurlijk tijd voor een 
netwerkborrel. 

https://feeddesignlab.nl/aanmelden-jongerencongres/

