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25,000
professionele 

bezoekers 

SOORTEN
Varkens
Melkvee

Vis/garnalen
Pluimvee Vleeskuikens

Pluimvee Legkippen
Rundvee/Kalveren

SEGMENTEN
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TOONAANGEVENDE SHOW 
IN DE VEEHOUDERIJ
VIV Europe is in 2022 terug als hét topevenement voor  
de veehouderijsector, met naar verwachting zo’n 25.000  
bezoekers uit 140 landen en 600 internationale exposanten.  
Professionals die actief zijn in de productie van varkens- 
vlees, pluimveevlees, eieren, vis en zuivel hebben tal 
van redenen om elkaar te ontmoeten in Utrecht, op 
deze World Expo van ‘Voer tot Voedsel’ die elke 
4 jaar de nieuwste innovaties van de industrie 
verzamelt en promoot.

BEZOEKERSPROFIEL 
Diervoederfabrikanten; Fabrikanten/ verdelers van 
voederingrediënten & additieven; Diergezondheid – fabrikanten/ 
distributeurs/ diensten; Dierenartsen; Voedingsdeskundigen; Fokkers; 
Boeren; Eigenaars en werknemers van boerderijen; Fabrikanten/ 
distributeurs van apparatuur voor de dierlijke sector; Verwerkende 
bedrijven; Detailhandelaren in levensmiddelen; Marketing- en 
verkoopmanagers/ vertegenwoordigers; Importeurs & exporteurs; 
Onderzoekers en adviseurs; Media en verenigingen; Ingenieurs & 

technici. 

EXPOSANTEN PROFIEL 

SCHRIJF JE NU IN

Je vindt er bedrijven en producten die de volledige toeleveringsketen bestrijken. Het VIV Europe 
‘Voer tot Voedsel’ concept zal samen met het sterke netwerk van VICTAM in diervoedingstechnologie 
en diervoederverwerking een compleet platform bieden aan exposanten en bezoekers.

100
sprekers

•  Voer
• Voederingrediënten en  
 toevoegingsmiddelen
• Diergezondheid
• Fokken & Broeden
• Boerderij productie

•  Levensmiddelentechniek/    
Verwerking

• Media en advies
• Logistiek/Koeling
• Laboratoriumtestapparatuur en diensten
• IT en automatiseringsdiensten

600
exposanten

https://www.databadge.net/vive2022/reg/viv/?card=10001091&lan=NL
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DE GROOTSTE BIJEENKOMST  
VOOR DE DIERVOEDERINDUSTRIE
VIV Europe 2022 is gekoppeld aan VICTAM International. 
Deze combinatie biedt een ongeëvenaarde waarde voor 
alle deelnemers in de diervoederproductie, de dier-
voederfabriek, de voederbehandeling en -opslag, 
mengvoeders, voederingrediënten en additievensector. 
Bovendien gaat een wereldwijd Feed Congress vooraf 
aan de show op 30 mei. 

#1 IN DE 
PLUIMVEE-INDUSTRIE
VIV is het showmerk van de 

pluimvee- en eierindustrie sinds haar 
oprichting. De wereldwijde en regionale 

pluimveeverenigingen zijn sterk verbonden 
met het VIV Europe evenement in het 

bijzonder. VIV worldwide is partner van 
onder andere de IEC, IPC, DPC, WPSA, 

WVPA, Hub Orange.

BE AT THE  
#1 EXHIBITION OF THE 

POULTRY INDUSTRY
The global and regional poultry 

associations are strongly connected with 
the VIV Europe event in particular. VIV 
worldwide is partner of the IEC, IPC, 

DPC, WPSA, WVPA, Hub Orange, 
among others.

 KEY SHOW PARTNERS

 

GLOBAL EXPERTISE |  
LOCAL PRACTICE HOOFDTHEMA 
Hoe kan de industrie Globale Expertise met Lokale Praktijk 
combineren en een toekomstgerichte bedrijfsoptimalisatie 
bewerkstelligen? Het Global en Local systeem zijn met elkaar 
verbonden. Als het ene faalt, kan het andere voor stabiliteit 
zorgen. Om dit evenwicht te creëren, moet het lokale verbruik 
toenemen, wat betekent dat ook kortere toeleveringsketens 
nodig zijn. VIV Europe 2022 zal als inspiratieveld dienen om 
de benodigde Mondiale expertise te leveren om de Lokale 
praktijk op een duurzame manier te stimuleren.
Het thema komt tot leven in Hal 9, de Inspiration Hall, 
op VIV Europe 2022.

BELANGRIJKE 
REDENEN OM 
TE BEZOEKEN

1e LIVE EVENT 
IN EUROPA 

IN 2022
After almost 2 years of travel restrictions, 

this will be the 1st animal husbandry global 
event of the year to be attended by world 
leaders in pig, aquaculture, poultry, meat,  

dairy industries,  
in Europe!

GLOBAL EXPERTISE
LOCAL PRACTICE

INSPIRATIEBRON

4 DECENNIA 
VAN NETWERK-
ONTWIKKELING

Eind jaren ’80 werd in Nederland de 1e VIV 
Europe georganiseerd, ruim 40 jaargeleden. 

Het merk draagt een breed en zeer 
gespecialiseerd netwerk van industrieleiders 

en exploitanten, opgebouwd over 
tientallen jaren. De beurs werd door de 

bezoekers van de laatste editie 
beoordeeld met een 7,9 

op 10.
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HOE BEREIKT U DE LOCATIE? 
De Jaarbeurs is de locatie van VIV Europe en is gemakkelijk 
te bereiken met het openbaar vervoer. 

Met de bus: de Jaarbeurs ligt direct naast het Centraal 
Station van Utrecht en alle bussen en trams stoppen op 
het Jaarbeurspleinl. 

Met de trein reist u naar Utrecht Centraal Station, 
vanaf het station volgt u de borden ‘Jaarbeursplein’, 
en passeert u het Beatrixgebouw. Het 
evenementen- en expositiecentrum ligt 
aan de overkant van de weg.

EVENT APP
Als u zich registreert voor VIV Europe 2022 
krijgt u gratis toegang tot de Event App. 
Een digitaal platform met een geavanceerde 
matching tool waarmee u voor en tijdens 
de beurs in contact kunt komen met de 
exposanten en industrie leaders van uw 
voorkeur.

COVID-VEILIG REIZEN

Disinfection columns 
at the venue

All surfaces cleaned 
regularly

Adequate ventilation  
in rooms and halls

Dinsdag  31 mei
Woensdag  1 juni
Donderdag  2 juni

Jaarbeurs Exhibition Centre, Jaarbeursplein 6
NL-3503 RM Utrecht, Holandia
E-Mail: info@jaarbeurs.nl

OPENINGSTIJDEN / BEZOEKERSCONTACT

PLATTEGROND

mailto:info%40jaarbeurs.nl?subject=
https://www.viveurope.nl/2022-edition-dutch-summary/#how-to-visit

