INFOKATERN

De artikelen van het infokatern vallen buiten de verantwoording van de redactie.
Het betreft informatie van een belanghebbende partij die voor opname in het
infokatern betaalt. De naam van deze partij is boven het artikel vermeld.
Uitdrukkelijke voorwaarde voor opname in het infokatern is, dat er sprake is
van een informatieve in plaats van een wervende tekst.
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Graanvergaderingen 2012

Agrifirm Plant - (088) 488 12 10

RA 01-11

Vanaf 12 november start Agrifirm Plant met haar graanvergaderingen door het hele land. U hoort onder andere
op deze avonden de ontwikkelingen die van invloed zijn op de granenprijs. De graanmarkt is door de goede
Agrifirm Plant oogst van 2012 en de hele goede marktomstandigheden op dit moment volop in beweging. Dit betekent voor
Postbus 20012 akkerbouwers dat ze mooie graansaldo’s kunnen halen met hun oogst 2012. Dit heeft door de spilfunctie van
granen
in het
bouwplan, een positieve uitstraling naar de saldo’s van andere teelten.
Agrifirm
Plant
7302 HA Apeldoorn
Postbus 20012
plant@agrifirm.com
Graanleveranciers
van Agrifirm Plant ontvangen een uitnodiging voor een bijeenkomst in de buurt. Een over7302 HA Apeldoorn
www.agrifirm.com/plant
zicht van de data en locaties van de graanvergaderingen vindt u op www.agrifirm.com/plant, zie agenda.
plant@agrifirm.com
www.agrifirm.com/plant

plant@agrifirm.com - www.agrifirm.com/plant
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