1 Ga naar Nefertiti Demonstratie Platform: nefertiti-
h2020.eu/NefertitiPortal/#!/app-h/networks
2 Log in als Hub coach (mail + wachtwoord)
3 Kies uw netwerk (uw thema)
4 Kies uw Hub (uw land)
5 Klik op “wijzig beschrijving” en beschrijf uw globale
Hub uitdagingen en doelstellingen voor 2019
=> k
 opieer plak het deel A1, A2, A3 van het Hub
Campagne Plan word document
6 Klik op “Evenement toevoegen” in de agenda
7 Voeg een evenement toe aan de agenda
8 Antwoord op formulier
Het Evenementformulier wordt op elke Hub-pagina
geplaatst, net voor de kalender. Het icoon voor het
formulier staat hieronder:

Hoe kan ik een
demo-evenement
toevoegen aan
het NEFERTITIplatform?

Indien “boederij” wordt gekozen, verschijnt een
drop-down lijst met de volgende antwoorden:
Boerderij 1
Boerderij 2
Boerderij n
Boerderij niet geregistreerd - geef a.u.b. de exacte
naam en het adres van de boerderij (opmerking:
Als u een boerderij wilt registreren, klik dan hier en
vul een enquête in).
Indien “in een organisatie” wordt gekozen, verschijnt
een vervolgkeuzelijst met de volgende antwoorden:
Organisatie 1
Organisatie 2
Organisatie n
Niet-geregistreerde organisatie - geef a.u.b.
de exacte naam en het adres van de organisatie
(N.B.: Indien u een boerderij wilt registreren, klik
dan hier en vul een enquête in).
5 Gelieve de belangrijkste inhoud en doelstellingen
van dit evenement mee te geven (max. 200 tekens)

De toegang wordt alleen aan geregistreerde gebruikers
gegeven.

De vragen die getoond zullen worden zijn:
1 Naam van het evenement
2 Begin van het evenement (datum + tijd)
3 Einde van het evenement (datum + tijd)
4 Waar zal uw evenement plaatsvinden?
In een boerderij
In een organisatie
Online
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6 Gelieve de belangrijkste inhoud en doelstellingen
van dit evenement in het Engels te vertalen.
7 Wie is de belangrijkste organisator van het evenement? Gelieve slechts één antwoord te kiezen
U als Hub Coach of uw organisatie
De gastboer
Toeleveringsbedrijf
Landbouwersorganisatie
NGO/liefdadigheidsinstelling en/of andere
organisatie voor landbouwontwikkeling
Particuliere/openbare adviesdienst
Projectactiviteit
Andere, gelieve te specificeren:

8 Wie zijn de financiers van het evenement?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk, gelieve alle
antwoorden te geven die van toepassing zijn:
Gefinancierd door de landbouwer
Gefinancierd door het toeleveringsbedrijf
Door de overheid gefinancierd
(regionaal, nationaal, EU…)
Met liefdadigheid/NGO gefinancierd
Gefinancierd door landbouworganisatie
Gefinancierd door adviesdiensten
9 De gegeven demonstratie is?
Kies slechts één antwoord:
Gratis voor alle deelnemers
Gratis voor leden van de organiserende groep/
het netwerk/programma
Tegen betaling voor alle deelnemers
10 Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van het
evenement? Meerdere antwoorden mogelijk, kies
alles wat van toepassing is:
Verspreiding van innovatie (praktijken, machines,
gereedschappen…)
Netwerking van landbouwers en
plattelandsactoren
Lokale economische ontwikkeling
Verbeterde milieuomstandigheden
Concurrentievermogen/Productiviteit
Naleving van de regelgeving/Beleidsuitvoering
Andere, gelieve te specificeren:
11 Hoeveel deelnemers verwacht u?
Gelieve slechts één antwoord te kiezen
<20
20 - 50
50 - 100
100 - 200
>200

12 Wie is het doelpubliek? Meerdere antwoorden
mogelijk, kies alle antwoorden die van toepassing
zijn:
Landbouwers
Werknemers op de boerderij
Openbare of particuliere adviseurs
Consumenten
Actoren in de toeleveringsketen
Onderzoekers
Studenten
Beleidsmakers

Mondelinge presentaties/seminars (“onder
leiding van deskundigen”)
Demonstratievertoning (b.v. uitrusting, machines)
Veld- en/of bedrijfsbezoek
Video’s
Online handleiding
Hands-on ervaring voor de deelnemers/ training/
workshops
Interactieve discussie (bijvoorbeeld gefaciliteerde
groepsdiscussies, ronde tafel, …)
Andere, a.u.b. specificeren:

13 Hoe promoot u uw activiteit/evenement?
Meerdere antwoorden mogelijk,
kies alles wat van toepassing is:
Mailing lijst
Website(s)
Sociale media
Krant
Radio
TV
Folder en poster
SMS
Andere, gelieve te specificeren:

16 Wie zijn de belangrijkste presentatoren/facilitatoren tijdens de demonstratie-evenementen?
Meerdere antwoorden mogelijk, gelieve alle
antwoorden te geven die van toepassing zijn:
Boer
Publiek/Private adviseur(s)
Onderzoeker
Studenten
Beleidsmaker
Financier
Actoren in de toeleveringsketen
Andere, a.u.b. specificeren:

14 Wat wordt gedemonstreerd? Meerdere
antwoorden mogelijk, kies alles wat van
toepassing is:
Eigen innovatie van de landbouwer
Een door onderzoek geleide innovatie
Een innovatie geleid door de industrie
Andere, gelieve te specificeren:

Het is mogelijkheid om documenten te uploaden:

15 Welke demonstratiemethoden worden tijdens
het demonstratie-evenementen gebruikt?
Meerdere antwoorden mogelijk, gelieve alle
antwoorden te geven die van toepassing zijn:
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Bij vragen waarin meerdere antwoorden mogelijk zijn,
kunnen de antwoorden gekozen worden door “CTRL”
ingedrukt te houden tijdens het kiezen van de antwoorden. Als alternatief kunnen ze ook één voor één
gekozen worden, zonder “CTRL”

