PRAKTISCHE INFO VOOR DE PERS
Toegang tot de beurs:
•

Gratis toegang op vertoon van perskaart.

Perssecretariaat:
•

Het perssecretariaat bevindt in de Sky Lounge, op de eerste verdieping van hal 1.

•

Gelieve u bij (eerste) aankomst te melden op het perssecretariaat bij Gunther De Mey
voor registratie (persbadge) en eventueel bijkomende documentatie of informatie.

•

Wanneer u uw GSM-nummer laat noteren, kan u via sms op de hoogte worden gebracht
van onverwachte persactiviteiten. Normaal zullen de berichten echter tijdig worden
meegedeeld op het berichtenbord.

•

Op het perssecretariaat is documentatie van de standhouders beschikbaar. U zal op de
hoogte worden gehouden van de persbriefings en de resultaten van de prijskampen.

Dagelijkse persbriefings:
•

Elke ochtend (10.15u) en elke avond (18.30u) wordt op het perssecretariaat een korte
persbriefing gegeven door de organisatoren van Agriflanders. U hoort daar het laatste
nieuws uit eerste hand. Wij hopen u daar te mogen verwelkomen.

Slotbriefing:
•

De slotbriefing vindt plaats op zondag 15/01 om 18.30u op het perssecretariaat.

Fotomateriaal:
•

De organisatoren van Agriflanders hebben fotografen in dienst voor eigen gebruik.

•

Een selectie van foto’s zal na afloop van iedere beursdag zo snel mogelijk beschikbaar
zijn op https://www.flickr.com/photos/agriflanders. De albums zullen na de beurs
worden aangevuld.

•

Er wordt verondersteld dat de journalisten in de eerste plaats gebruik zullen maken van
eigen fotomateriaal, maar in samenspraak met het perssecretariaat en de fotograaf kan
een beroep worden gedaan op het fotomateriaal van Agriflanders.

Catering:
•

Op het perssecretariaat is voor de journalisten catering voorzien:
o ’s ochtends: ontbijt;
o ’s middags: soep, drank en broodjes, …

Contactpersonen voor de pers tijdens Agriflanders:
•
•
•

Agriflanders - Georges Van Keerberghen: 0497 25 36 61
Agriflanders - Gunther De Mey: 0475 49 13 20
Agriflanders - Marc Botterman: 0477 31 30 42
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Agriflora cvba - Kortrijksesteenweg 1097c - B-9051 Gent
BTW-nummer: BE 0461 573 411
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Parking:
•

Journalisten kunnen gratis parkeren op vertoon van hun perskaart op de nieuwe FRONT
parking, vlakbij de ingang van hal 1. Om er te geraken volgt u de volledige loop en
binnenloop, over parking P4 ‘dieren’.

Exposantenruimte:
•

Er is opnieuw een exposantenruimte, samen met de persruimte.

•

De exposantenruimte is toegankelijk voor houders van een exposantenkaart en hun
genodigden. De bedoeling is dat ze er even een rustig gesprek kunnen voeren en een
drankje aan hun genodigden aanbieden.
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