Landbrugsjournalister
fra den halve verden
kommer i 2020 til Danmark
Har du en historie at fortælle?
Denmark 2020

Omkring 200 mediefolk fra ca. 40 lande
deltager, når International Federation of
Agricultural Journalists (IFAJ) holder
verdenskongres i Danmark.
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Forkongres:
København/Sjælland 21.-23. juni 2020
Hovedkongres: Jylland 23.-28. juni 2020
Efterkongres: Fyn og Færøerne 29. juni-4. juli 2020

En IFAJ kongres er en
enestående mulighed for at få et førstehånds
kendskab til værtslandets landbrugserhverv. Jeg
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tager altid hjem fra en IFAJ kongres med
adskillige notesbøger fulde af historier
til mine læsere.
Gregg Hillyer, redaktør,

Hvem står bag kongressen?
IFAJ er en upolitisk sammenslutning af journalister,
fotografer og kommunikationsfolk, der på verdens
plan beskæftiger sig med landbrug og fødevare
produktion.
Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister er medlem af IFAJ, og vi står i 2020 for at organisere IFAJ’s
årlige kongres.

Hvorfor lige Danmark?
Vi har ønsket at få kongressen til Danmark for at vise
vores udenlandske kolleger alle hjørner af den unikke
danske fødevareklynge. De skal rejse hjem med lyst til
at fortælle om et moderne landbrugserhverv, der trods
sin beskedne størrelse kan brødføde 15 mio. menne
sker, og hvor fødevareklyngen eksporterer for 166 mia.
kr.

The Progressive Farmer, USA.

Farming today for the society
of tomorrow
Kongressen afvikles under temaet:
Farming today for the society of tomorrow.
Dansk landbrug har gennem de senere år øget pro
duktionen markant og samtidig nedbragt udlednin
gen til lands, til vands og i luften. Landbruget er der
med en del af løsningen på det brændende spørgsmål:
Hvordan kan vi både producere mad til fremtidens
befolkninger og bevare klodens ressourcer?
Gennem besøg på landbrugsbedrifter, virksomheder
og forskningsinstitutioner skal kongressens deltagere
se og høre om, hvordan det kan lykkes.

Gennem IFAJ har jeg fået en
masse viden om landbrug og landmænd over
hele verden. Jeg har også fået et nyttigt netværk

IFAJ kongresserne giver mig et stort og

af kolleger, som jeg kan trække på, når jeg skriver

værdifuldt landbrugs-netværk verden rundt.

om nyheder fra udlandet. Det har ført til mange

Ikke blot har jeg fået en masse viden om

spændende artikler i LandLantbruk.

landbrug i værtslandene, takket være højt

Lena Johansson, chefredaktør,

placerede oplægsholdere og lærerige besøg

LandLantbruk, Sverige.

på landbrug og i virksomheder, jeg har også
fået venner for livstid.
Adrian Krebs, chefredaktør,
BauernZeitung, Schweiz.
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En IFAJ kongres er en unik mulighed for at få
kendskab til landbrug og tankesæt i andre lande.
Der er meget at lære af disse værdifulde oplevelser
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og altid mange historier at tage med tilbage til det
hjemlige publikum.
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Leigh Radford, direktør for RadMedia, tidligere
chef for landbrugsudsendelserne på Australian
Broadcasting Corporation, Australien.

Har du en historie at fortælle?

Vi åbner for sponsorater

Med verdenskongressen giver vi dig en unik mulig
hed for at vise din virksomhed world-wide. Du får let
adgang til landbrugsjournalister, fotografer og kom
munikationsfolk på aviser, magasiner, radio/tv, film,
og andre medier verden over. Du får mulighed for at
netværke og præsentere dit produkt. Du kan fortælle
den aktuelle historie eller skabe kontakt med henblik
på senere opmærksomhed.

Det koster at være vært for 200 landbrugsjournalister,
fotografer og kommunikationsfolk fra hele kloden.
Budgettet for kongressen ligger på 3,3 mio. kr. (2017
priser). Udover deltagernes egenbetaling er der behov
for sponsorstøtte på ca. 1,5 mio. kr. Vi tilbyder sponso
rater til ethvert budget. Kontakt sponsorteamet for at
høre nærmere (kontaktinfo på bagsiden).

Tilbud til alle sponsorer

Jeg har deltaget i sammenlagt 10
IFAJ-kongresser, og mit udbytte af dem
har været helt utroligt, både når det
gælder mængde og substans.
Danmark er særlig interessant, fordi I
som regel er nogle skridt foran os andre
i teknisk udvikling. Jeg glæder mig
meget til kongressen i Danmark.
Michael Godtfredsen, chefredaktør,
Landsbygdens Folk, Finland.

Alle sponsorer tilbydes navn, logo og link på sær
lig kongresdel af Danske Fødevare- og Landbrugs
journalisters dansksprogede hjemmeside www.dflj.dk.
I august 2019 åbner vi via kongressens engelskspro
gede hjemmeside en direkte kanal ud til journalister
verden over. Her kan alle sponsorer præsentere sig
med tekst, fotos, video plus link til egen hjemmeside.
Alle sponsorer får også mulighed for at udlevere mer
chandise til deltagerne.
Derudover kommer der en række andre muligheder
afhængig af sponsoratets størrelse. Kontakt sponsor
teamet for nærmere oplysninger.

KONGRESSEN HAR STOR BETYDNING
Det har stor betydning, hver gang vi kan få udenlandske journalister til Danmark, så de kan beskæftige sig
med dansk landbrug og med vores fødevareklynge.
En kongres af den her karakter gør det nemt og attraktivt for en masse journalister at komme til Danmark, og
vi får mulighed for at præsentere dem for lige præcis,
hvad, vi synes, er vigtigt at fortælle om dansk landbrug. Så det er en rigtig god platform.
Det kan blive en værdifuld begivenhed for hele vort
erhverv, og derfor håber jeg, der er opbakning til, at
man hjælper den her begivenhed på vej.
Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.
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KONGRES FØRTE TIL
MEGEN INTERNATIONAL OMTALE
IFAJ-kongressen i Sydafrika i 2017 førte til en masse artikler i
den internationale landbrugspresse. Personligt er jeg blevet
tilsendt mindst 55 artikler, som er blevet publiceret over hele
verden; men jeg er sikker på, at der er blevet offentliggjort
mange flere, som bare ikke er blevet sendt til mig.
Nico van Burick, nyhedsredaktør på Sydafrikas
største landbrugsmedie, Landbouweekblad, og
formand for den komite der organiserede
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IFAJ-kongressen i Sydafrika i 2017.
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Jørgen Lund Christiansen: jlc@jlundc.dk, tlf. 40 50 03 33

Denmark 2020

Kontakt IFAJ Kongres 2020 sponsorteam
Gudrun Andreasen:gudrun.andreasen@gmail.com, tlf. 42 40 89 65
Per Henrik Hansen: ph@perhenrik.dk, tlf. 30 33 39 48

Frederik Thalbitzer, formand for Danske Fødevare- og landbrugsjournalister: lft@landbrugsavisen.dk, tlf. 20 11 92 70

Følg os på
facebook.com/IFAJkongres2020iDanmark
linkedin.com/company/ifaj-2020

Se mere om IFAJ og kongressen 2020
på hjemmesiden www.dflj.dk fra april 2018.

