
LBW se konferensie, Oplossings vir die Landbou, is net om die draai.  
Suksesvolle mense gesels op 5 en 6 Oktober oor ‘n verskeidenheid 
onderwerpe, soos alternatiewe energie vir die landbou, hoe om beleggings in 
wildboerdery te benader, sojabone – die gewas vir die toekoms, hoe om 
skaalekonomie te bereik deur saam te boer, en nog veel meer. 
  
Landbouweekblad het ’n spesiale aanbod vir lede van bedryfsorganisasies. 
Ons moedig u dus aan om hierdie uitnodiging en afslag van 10% aan u lede 
oor te dra. 
  
Waar groepe van 10 of groter die konferensie wil bywoon, word afslag van 
25% aangebied.(die twee aanbiedinge kan nie in kombinasie gebruik word 
nie). 
  
Klik hier om die program te lees en vir besprekings. Gou spring! 
  
Daar sal soos laas jaar ’n ete wees ná die eerste dag van die konferensie en 
Ricus Nel sal sorg vir die vermaak. Indien u ’n metgesel na die aandete wil 
bring wat nie noodwendig die konferensie bywoon nie, kos dit R380 per 
persoon ekstra. Dui dit asb. op die inskrywingsvorm aan. 
   
Die kongresgeld sluit die volgende in: 

1. Elektroniese aantekeninge van sprekers (as hulle dit beskikbaar stel) 
2. Koffie met aankoms, oggendtee, middagete, aandete met Ricus Nel, 

en weer koffie, oggendtee en middagete vir die volgende dag 

3. Kongressak 

  
As u verblyf wil reël, skakel ons reisklub by tel. 011 886 9545 
of landbou@megatrav.co.za. 
  
Laat weet gerus indien u enige vrae het. 
  
Vriendelike groete, 
  
  

Liza Bohlmann 
Hoof: Spesiale projekte / Head: Special projects 
Tel: 012 485 9376    Sel/Cell: 072 209 3584    Twitter: @lizabohlmann      E-pos/E-
mail:liza.bohlmann@landbou.com 

 
Kom luister en praat saam met leierboere en bedryfskundiges in Bloemfontein oor praktiese oplossings vir 

die landbou. Hou Landbouweekblad dop vir  die volledige lys van sprekers. Reispakket 

van Landbouweekblad-reisklub by landbou@megatrav.co.za of 011 886 9545. Konferensiebesprekings en 

inligting by deidre.delange@media24.comof 021 406 4446. 
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Hierdie e-pos en sy inhoud is onderhewig aan 'n regskennisgewing oor elektroniese pos wat gelees 

kan word byhttp://www.naspers.com/disclaimer.php 'n Afskrif kan aangevra word 

by csc@optinet.net 

 


