Bondens Marked v. Jette Højholdt
Producenter Sjælland / Hovedstaden

Balancerer du rundt med et væld af forskellige kasketter og alt for mange opgaver der
skal løses?
Har du behov for input til forarbejdning, produktudvikling og salg af fødevarer? Bliver
du træt når du hører ord som forretningsstrategi, produktspecifikationer og
kvalitetssikring?
Møde:

Kompetenceløft til primære producenter
Et kig ind i alternative / nye afsætningskanaler
Tamaco – afsætning til detail og foodservice
Tid:
12. November 2018 kl. 14.30 – når, du har spist
Sted:
Hegnsholt v. Johanne Schimming, Lejrevej 52, 4320 Lejre
Medbring: Egne produkter til fælles madlavning
Dagsorden:
14.30 – 14.45
14.45 – 15.15
15.15 – 15.25
15.25 – 15.30
15.30 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.30
19.30 – 21.00

Velkommen v. Jette Højholdt og Malene Aaris
Præsentation af teamet: ”Kompetenceløft til primære Producenter”:
Klaus Sall / Anne Hjernøe / Malene Aaris
Præsentation af Smagen af Danmark og REFRAME (et EU-projekt, der
arbejder med fremme af afsætning for mindre fødevareproducenter, se
smagdanmark.com) v. Laurids Siig Christensen, Sejerø Gæs
Præsentation af Tamaco, et handelsfirma, der formidler salg til
detailhandlen og foodservice
Præsentation af producenter:
- hvad producerer du?
- hvad er din udfordring i hverdagen?
Drøfte udfordringer, i plenum eller mindre grupper, afhængig af antallet
af fremmødte.
Fælles madlavning af egne produkter v. Anne Hjernøe
Vi spiser og taler videre

På vegne af Foreningen MAD – Mit Autentiske Danmark
Malene Aaris
malene.aaris@icloud.com, 51967075

c/o. MAA.C ApS, Klostergade 32B,2. DK-8000 Aarhus C, CVR 30377257, www.mad-aarhus.dk, malene.aaris@icloud.com,+45 51967075

Tag nye skridt mod udvikling,
salg og vækst i din virksomhed

Er du primærproducent?
Balancerer du rundt med et væld af forskellige kasketter og alt for mange opgaver der
skal løses?
Har du behov for input til forarbejdning, produktudvikling og salg af fødevarer? Bliver
du træt når du hører ord som forretningsstrategi, produktspecifikationer og kvalitetssikring?
Hvad kan vi hjælpe med?
Produktet
•
Forarbejdning
•
Produktudvikling & optimering
•
Opskriftsudvikling
•
Nye afgrøder, sorter & produkter
Strategi
•
Forretningsplaner
•
Eksportstrategier
•
Kvalitetssikring
Salg
•
Produktspecifikation
•
Detailhandel
•
Grossister
•
Eksport
Markedsføring
•
Emballage –Grafisk identitet
•
Virksomhed- og produktpræsentation
•
Kommunikation –Den gode historie
•
Pressehåndtering

Hvem er vi?

Anne Hjernøe
AnneMad Aps, journalist, kogebogsforfatter og fødevareudvikler
•
Produktudvikling – udvikling af sortiment, mere smag i produktet,
fødevaretrends
•
Forbruger inspiration – Opskrifter og fortællinger om produktet,
den gode historie
Anne Hjernøe

Malene Aaris
Markeds- og eksportrådgiver, initiativtagertil af Mad i Ridehuset og Bio
Aus Dänemark.
•
Salg til grossister, udstillinger og fødevare-events.
•
Eksport – klædt på til eksport – især til grossister og kæder i
Tyskland og Japan
Malene Aaris

Klaus Sall
Biolog, ejer af Sall&Sall Rådgivning
•
Kvalitetstyring – Fødevaresikkerhed og dokumentationssystem.
•
Strategi og Forretningsudvikling, projektansøgninger mv.

Klaus Sall

14. september 2018

Smagen af Danmark (www.smagenafdanmark.dk) – hvem er vi?

Smagen af Danmark (SaD) opstod i 2007 som paraplyorganisation for de lokale fødevarenetværk, som
netop da blomstrede op i hele Danmark. I dag kan man tegne medlemskab som gruppe af producenter
(fødevarenetværk), som organisation, dvs. erhvervsråd og andre udviklingsorganisationer i
fødevarelandskabet, og som enkeltvirksomhed.
Smagen af Danmark er en brancheorganisation for de små og mellemstore, innovative,
fødevarevirksomheder, som opstår og bygger på en tro på, at en anden vej er mulig for produktion af
fødevarer i Danmark end den, at virksomheder blot bliver stadigt større på grundlag af et stadigt mere
ensartet udbud af råvarer og fødevarer. SaD er politisk talerør for disse små og mellemstore virksomheder
og giver sig til kende i fagtidskrifter og andre medier i ind- og udland. En del af disse indlæg kan læses på
http://www.smagenafdanmark.dk/publikationer.aspx.
Smagen af Danmark er en demokratisk forening med en bestyrelse, årligt valgt på en generalforsamling.
Smagen af Danmark har som sin vision at medvirke til, at flere små virksomheder med store ideer når
over tærsklen til succes.
Smagen af Danmark har en vedtagen strategi: http://www.smagenafdanmark.dk/nyheder/oproer-frasamvirket!.aspx). Strategien hedder Oprør fra Samvirket, fordi den bygger på den viden, at vi bedst i et
samvirke skaber løsninger på de fælles udfordringer, som er så store for netop vore medlemsvirksomheder.
Centralt i denne strategi står udvikling af markedsføring og afsætningskanaler for fødevarespecialiteter.
Smagen af Danmark har opfundet konceptet bag den digitale markedsføringsplatform og logistikløsning
www.smagdanmark.com.
Smagen af Danmark har ikke store medlemskontingenter, men bygger sin aktivitet på projektmidler. SaD
har søgt tre store EU-projekter hjem til Danmark. SaD har som princip, at disse midler skal ud at virke
blandt vore medlemmer. Det betyder, at SaD kan medfinansiere aktiviteter blandt medlemsorganisation og
andre medlemmer, når blot disse aktiviteter gavner alle vore medlemmer. Ofte søger vi økonomiske midler
i samarbejde med fødevarenetværk og andre medlemmer af SaD, men også gerne i samarbejde med
universiteter og andre eksterne partnere.
Medlemskab af Smagen af Danmark koster årligt 3.000 kr for foreninger og 500 kr for enkeltvirksomheder.
Medlemskab tegnes ved henvendelse til formanden på Tlf. 40155301, e-mail: horsekaer@hotmail.com

September 2018
Laurids Siig Christensen, formand
Smagen af Danmark

