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Nieuw evenement op de SIMA 2019: dag van de veeteelt
Dankzij de SIMAGENA brengt de SIMA, internationale vakbeurs voor landbouwmechanisatie en veeteelt,
akkerbouwers en fokkers uit de hele wereld samen op één ontmoetingsplaats. Om tegemoet te komen aan de
sterke vraag uit de sector organiseert de vakbeurs voor het eerst een "Dag van de veeteelt" tijdens de
SIMAGENA. Een uniek evenement waar business, ontmoetingen en inzicht in de belangrijkste thema's van de
toekomst worden gecombineerd.

DE EUROPESE BIJEENKOMST VAN DE GENETICA VAN RUNDEREN
SIMAGENA is dé ontmoetingsplaats voor Franse en internationale professionals op het gebied van veeteelt en
genetica. Op één platform biedt het een breed en volledig aanbod van producten waarin machines en vee zijn
geïntegreerd en brengt het alle innovaties in deze sectoren op een coherente manier samen. In de afgelopen
jaren is dit evenement het referentiepunt geworden voor Franse en Europese bedrijven die zich bezighouden
met genetische selectie en fokkerij-export. SIMAGENA wordt nu erkend voor de diversiteit van zijn rundvee en
de rijkdom van zijn genetisch centrum.
EEN NIEUW EVENEMENT…. DE DAG VAN DE VEETEELT
Nieuw in 2019, organiseert de SIMA een fokkerijdag tijdens de vakbeurs op woensdag 27 februari 2019. Dit
nieuwe evenement zal verschillende belangrijke thema's samenbrengen die professionals van over de hele
wereld de gelegenheid biedt om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen:
- Open-shows met een herziene, moderne en gezellige opzet, gepresenteerd door bekende internationale
juryleden;
- Een rondetafelconferentie met als thema "Hoe AgTech (Agriculture technology) de rentabiliteit van de
veehouderij verhoogt", georganiseerd in samenwerking met de denktank en de onderzoeksinstellingen voor de
agrarische sector, Agridées en INRA;
- Internationale veilingen (geleid door de organisaties KBS Genetic, Gènes Diffusion gespecialiseerd in genetica
en voortplanting van dieren en Beauvallet Plainmaison, een Frans exclusief vleesbedrijf), in aanwezigheid van
fokkers uit verschillende landen van de Europese Unie. Deze veilingen worden traditioneel goed bezocht op de
SIMAGENA. De verkoop is een echte happening (veilingen van Charolais koeien, Holsteinse vaarzen, Sim-Beef
van fokstieren, Limousin koeien en vaarzen…) waarvan de veilingprijzen een zeer hoog niveau bereiken.
SIMAGENA INTERNATIONAL BUSINESS CLUB
"Binnen het platform SIMAGENA, dat al vele jaren bestaat, is dit nieuwe evenement op woensdag 27 februari,
dat specifiek aan vee is gewijd, de gelegenheid om de bijdrage van landbouwmachines aan het
concurrentievermogen van fokkerijen, de verbetering van de werkomstandigheden van fokkers en de best
practices voor het welzijn van dieren te belichten", zegt Frédéric Martin, voorzitter van de brancheorganisatie
AXEMA en beursorganisatie SIMA.
SIMAGENA INTERNATIONALE BUSINESS CLUB
Parallel hieraan verwelkomt de SIMAGENA in de International Business Club, een echt ontmoetings- en
zakencentrum, alle SIMAGENA-exposanten en alle bezoekende buitenlandse delegaties. Gedurende de 5 dagen
van de SIMA zijn er veehouderijstudenten aanwezig om deze internationale delegaties te verwelkomen,
specifieke presentaties op aanvraag te organiseren en rondleidingen te geven.
DE VEETEELT IN DE SCHIJNWERPERS BIJ DE SIMA-INNOVATIEPRIJZEN
De winnaars van de SIMA Innovation Awards zijn op 22 november bekend gemaakt. Van de 27 medailles die bij
deze gelegenheid zijn uitgereikt, zijn er 3 bijzonder relevant voor de veeteelt:
- Vrij voer van Beiser Environment (Bronzen Medaille), een voederbak met gegalvaniseerde trog en
regenbescherming gemonteerd op een aanhanger met aangesloten weegsysteem;
- Brede doorgang met Surlock van Jourdain (bronzen medaille), een automatische barrièrevergrendeling in beide
richtingen;
- Lavicole van Rabaud (bronzen medaille), een radiogestuurde schoonmaakmachine voor pluimveebedrijven.

GRATIS TOEGANGSBADGES VOOR DE SIMA/SIMAGENA
Gratis toegangsbadges voor de SIMA kunnen aangevraagd worden op de website van de beurs
www.simaonline.com met gebruik van de code NETHERL19.
INFORMATIE EN CONTACT IN NEDERLAND
In Nederland wordt de SIMA 2019 vertegenwoordigd door Promosalons Nederland (tel: 020-4620020, email:
info@promosalons.nl). Hier kunnen geïnteresseerden terecht voor al hun vragen met betrekking tot deelname
en bezoek aan de beurs. Promosalons Nederland beschikt over inschrijfdossiers, uitnodigingen, reis- en
verblijfmogelijkheden, marktinformatie, enz.

Over COMEXPOSIUM-groep
De COMEXPOSIUM-groep, een van 's werelds toonaangevende organisatoren van evenementen, is betrokken bij meer dan 170 BtoC- en
BtoB-evenementen die betrekking hebben op 11 bedrijfstakken zo divers als agribusiness, landbouw, mode, digitaal, veiligheid, bouw,
hightech, optica en transport. COMEXPOSIUM verwelkomt 45.000 exposanten en meer dan 3 miljoen bezoekers in 26 landen over de
hele wereld. Comexposium groeit wereldwijd en is aanwezig in ongeveer 30 landen: Algerije, Duitsland, Argentinië, Australië, België, Brazilië,
Canada, China, Spanje, India, Indonesië, Italië, Japan, Korea, Monaco, Nederland, Nieuw-Zeeland, Filipijnen, Qatar, Rusland, Singapore,
Thailand, Turkije , Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten.
Over AXEMA
AXEMA is de Franse vereniging van industriële spelers op het gebied van agro-apparatuur en de agro-omgeving. Het verenigt Franse
fabrikanten en importeurs van landbouwmachines uit de verschillende sectoren van de landbouw, plantaardige en dierlijke productie,
evenals producenten en importeurs van apparatuur voor het onderhoud van groene ruimten. AXEMA heeft 230 bedrijven verdeeld tussen
fabrikanten (69 %) en importeurs (31 %).
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