Praktische info
Datum: Woensdag 14 december 2022
Donderdag 15 december 2022
Locatie: Brussels Kart Expo
Uren:
10 tot 18u
Een bezoek aan Contractor Days is
voorbehouden aan professionals,
bedrijfsleiders en medewerkers
uit de loonwerksector.
Interesse om deel te nemen?
veerle@contractordays.be
VA K E V EN T VO O R
+32 9 241 55 02
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Realisatie & contact
IJV-IFAS vzw
info@ijv-ifas.be
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Geïnteresseerd in deelname?
Contacteer info@contactordays.be
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Vakevent voor loonwerkers
Evénement professionnel pour les entrepreneurs agricoles

Een nieuw event
Contractor Days is een nieuw tweedaags
vakevent georganiseerd door en voor
professionele aannemers van land- en tuin
bouwwerken. Het beroep van loonwerker
is permanent in beweging met nieuwe
technieken die elkaar snel opvolgen,
aangepaste reglementeringen en opleidingen.
De sector vormt tevens een belangrijk aandeel
binnen onze economie.
Tijd voor een eigen event, ondersteund door
nationale en internationale beroepsfederaties
uit de sector. Een moment waarbij alle
betrokken professionals samen komen.
Contractor
Days zal vanaf 2020
de ultieme
Evénement
professionnel
ontmoetingsplaats voor de sector worden.

Sterke partners
banen te leiden. Zo kunnen alle ondernemers en
afnemers hun toeleveranciers ontmoeten, hun
samenwerking verstevigen, nieuwe afspraken
maken en nieuwe producten ontdekken.
Exposanten kunnen als sponsor hun merk- en
naambekendheid versterken door aanwezig te
zijn en hun nieuwste producten te tonen rond de
centrale ruimte. Met andere woorden: Contractor
Days is hèt ideale moment voor professionals.

Een vakevent moet representatief zijn voor
de sector, en moet gedragen worden door
de sector. Contractor Days wordt ondersteund
door de nationale beroepsfederatie, en heeft
internationaal ook reeds een samenwerking
met DeLuTa in Bremen. De federatie is uiteraard ook zelf aanwezig, en in de aanloop naar
dit event zullen bijkomende organisaties, ondermeer de vakmedia uit de sector, eveneens
opgenomen worden in de lijst van partners.

Een greep uit de
mogelijke lezingen:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Kostprijsberekening
Leasen of kopen
Drones
Veilig landbouwverkeer
Brandstofbesparing
CAO Flexibiliteit
Einde loopbaan planning
Starten met personeel
Werken met zelfstandigen
Wet vennootschappen
Diversificatie : verkoop fytoproducten,
zaden, meststoen, granen,... Wat is mogelijk?
› Hoe reageren bij een incident
met fytoproducten
› ...
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Voor en door Professionals

Professionals samenbrengen zodat ze zich
kunnen informeren, nieuwe evoluties ontdekken binnen hun vakgebied en leren van elkaar,
dat is het doel van Contractor Days. Om dit te
realiseren is een sector-neutrale eventpartner
aangesteld om deze tweedaagse in goede

Een ideale datum

De datum van de beurs is zo gekozen dat alle
professionals/loonwerkers kunnen deelnemen.
Het wordt
eenentrepreneurs
ideaal moment om even
te
pour
les
agricoles
reflecteren
over
uw
activiteiten,
nieuwe
trends
Vakevent voor loonwerkers
op te nemen, het nieuwe jaar voor te bereiden en
toekomstige investeringsplannen uit te werken.

Brussel, het hart van Europa
Brussels Kart Expo, gelegen in de hoofdstad van
ons land, heeft alle faciliteiten in huis voor zowel
de bezoekers, de deelnemers en de sponsors van
Contractor Days.

Een uitgebreid programma

Lezingen, demonstraties, workshops en informatiestanden zorgen voor inhoud en geven
een beeld van waaraan de sector zich in de
nabije of verre toekomst kan verwachten.

De bezoeker kan vrij kiezen aan welk onderdeel van het programma hij of zij deel
neemt. Iedereen komt telkens terug in de centrale zone om te netwerken bij één
van de gezellige cateringpunten. Ze ontmoeten er de deelnemende exposanten
die hun nieuwste machines, producten of diensten tonen en demonstreren.

