Invitation til arrangement for
Primærproducenter på
Halkær Kro
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?
Hvilke udfordringer står man med som primærproducent, og hvordan kan man løse dem
bedst muligt?
Møde:
Tid:
Sted:
Medbring:

Kompetenceløft til Primærproducenter
10. december 2018 kl. 14.30 – 21.00
Halkær Kro -Halkærvej 59, 9240
Et lille udvalg af egne produkter, til aftenens madlavning

Dagsorden:
14.30-14.45

Velkommen, V/ Hardy Jensen & Anne Hjernøe

14.45-15.00

Oplæg v/ Birgitte Jørgensen fra Økologisk Landsforening

15.00-15.30

Klaus Sall & Anne Hjernøe, fortæller om Teamet bag ”Kompetenceløft til
primærproducenter” og hvad vi kan gøre for den enkelt producent

15.30 -17.00

Producenterne fortæller om deres produkter og udfordringer

17.15- 17.45

Hardy Jensen fortæller om deres BKV projektet, og nye produkter fra
Halkær Kro

17.45-18.00

Malene Aaris, som er en del af Teamet bag ”Kompetenceløft til
primærproducenter” fortæller om alternative afsætningskanaler.

18.00 – 19.30

Fælles madlavning af de produkter producenterne har medbragt. Anne
Hjernøe styrer slagets gang.

19.30 – 21.00

Vi spiser aftensmad, og runder dagen af

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

