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Midden in het kennishart van FoodValley ligt het
Food&Businesspark Ede: dé groene locatie voor
voedselproducerende en -verwerkende bedrijven.
Het F&BP ligt in het hart van FoodValley, de
internationale topregio voor kennis en innovatie
op het gebied van gezonde en duurzame voeding.
Direct aan de A12, dichtbij (inter)nationale
handelsroutes. Dat biedt ruimte om te groeien.
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We denken graag met u mee!

Interesse?
Wilt u weten of en hoe uw bedrijf in aanmerking komt voor het
Food & Businesspark? Neem dan contact op met:
Martin Kraaijenvanger
Accountmanager
M 06 12 12 70 54
E martin.kraaijenvanger@ede.nl
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