פרויקט המעורבות
של ענף החלב

התערוכה המובילה בעולם בתחום משק החי

פרויקט מיליארד איש ,הוא רעיון שנולד
בשנת  2015בכנס שיווק חלב עולמי אשר
התקיים בקופנהגן .מטרת הפרויקט היא להגיע
למיליארד איש שחייהם ועיסוקם היומיומי
קשורים לענף החלב ולנסות להעביר להם את
המסר ש"להיות חלק מענף החלב משמעותו
שבכל יום מביאים את כוח הקיימות של החלב
לקהילה שלהם ולעולם כולו" •

ברוכים הבאים לאירוע המוביל
של משק בעלי החיים

כל אחת ואחד צריכים לקחת פסק זמן ,להתבונן על העשייה
היומיומית הברוכה ולהעביר אותה למכרים שלו .כך על כל
פנים מאמינים יוזמי הפרויקט הכלל עולמי השואף להביא את
בשורת ענף החלב לכמה שיותר בני אדם בעולם .ההשפעה של
העברת מידע מפה לאוזן בין העוסקים בענף החלב והשפעתו
על תדמית החלב כבר לא מוטלת בספק .כאשר אנשים
מדברים על העבודה שלהם ,מעבירים מסר אחיד ומשתפים
בצורה חיובית את פועלם הדבר יוצר סימפטיה התורמת רבות
לענף .כוונת הפרויקט היא לייצר אמונה חזקה ושותפות ,בקרב
העוסקים בענף החלב לגבי היכולת שלהם לשמש שגרירים
בעלי השפעה .הציבור יודע על התועלות התזונתיות של מוצרי
החלב אבל ענף החלב הוא הרבה יותר מזה .מדי יום קרוב
למיליארד איש מתקיימים מתעשייה זו .רפת החלב משמשת
כמקור לפרנסה ולאספקת הצרכים הבסיסיים של החיים.
מקיימת ומחייה אנשים ברחבי העולם ,מערים מתועשות ועד
קהילות כפריות בכל קצוות התבל.

 18-15נובמבר 2016
האנובר  -גרמניה
 160,000מבקרים מקצועיים
ומנוסים שמתעניינים
בטכנולוגיות ושיטות חדישות
למשק החלב והעופות.
למעלה מ 2,368-מציגים מכל העולם
שיציגו על פני  240,000מ”ר
של שטחי תצוגה.

תפקיד חשוב

לענף החלב תפקיד חשוב בהפחתת העוני והגדלת תעסוקה
ויש לו חשיבות משמעותית בקרב אוכלוסיות מסורתיות
חלשות בעולם -משפחות ניזונות ונהנות מבריאות טובה,
נשים מועצמות וילדים מקבלים תזונה מתאימה כדי ללמוד
ולממש את הפוטנציאל .ימי עבודה עמוסים בדרך כלל לא
משאירים זמן להרהורים לגבי התרומה של ענף החלב .קל
לשכוח איזה תפקיד משמעותי יש לחלב לחברה ולתזונת
האדם .במסגרת הפרויקט העולמי ,מבקשים היוזמים מכל
אחד מהמועסקים או המתפרנסים מענף ,להתבונן על העשייה
היומיומית הברוכה שלו ולהעביר אותה למכרים שלו .במדינות
שונות בעולם כגון ,צרפת ,דנמרק ,אוסטרליה  ,ארצות הברית
ועוד כבר אימצו את הפרויקט וגם בישראל פותחה פלטפורמה
אינטרנטית של מסרים המבוססים על עובדות אודות ענף
החלב בשם  .ask.milk.org.ilכל המעוניין להצטרף לפרויקט
ולקחת חלק פעיל בעשייה מוזמן לפנות למשרדי מועצת החלב
ולתרום לענף ממנו הוא מתפרנס▲ .

הממשק המלא לגידול בעלי חיים -
גידול ,הזנה ,מבנים ,עיבוד ושיווק.
טכנולוגיות מובילות לאנרגיה מתחדשת
ואספקת אנרגיה מבוזרת.
טלפון054-4448498 :
דוא”לmichal.expoteam@gmail.com :
כולל

Decentral

Organizer
המארגן
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