BEN JIJ HET PERFECTE UITHANGBORD VAN DE KORTE KETEN IN JE PROVINCIE?
Is Korte Keten voor jou meer dan een trend? Sta je op en ga je slapen met Korte Keten in je hoofd? Dan ben jij
misschien onze Korte Keten KOP. Zowel streekproducenten, landbouwers met een hoevewinkel, CSA-boerderijen, buurderijen… Iedereen kan zich inschrijven en meedingen naar deze titel!
Per provincie pikt een professionele jury er vijf laureaten uit die het, tijdens een publiekscampagne in april,
tegen elkaar opnemen. De laureaten genieten provinciaal van heel wat media- en persaandacht.
Alle info en inschrijvingsformaliteiten vind je terug op www.weekvandekorteketen.be
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