Heldagskonference og speednetworking: Inspiration til ny vækst i den danske landbrugs- og fødevareklynge
Tid og sted:
Torsdag den 12. maj 2016
Kl. 10.00- ca.16.30
Agro Food Park
Agro Food Park 15, Aarhus N

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig ved at sende en mail med dine kontaktoplysninger til
Søren Madsen, srm@agrofoodpark.dk
Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 10. maj 2016 kl. 12.00
Du skal ved tilmeldingen bekræfte, om du vil deltage i speednetworkingen

Pris:
Arrangementet er gratis, men
du bliver opkrævet kr. 1.000 ex.
moms, hvis du er tilmeldt og
ikke dukker op.

For 7. år i træk inviterer Kromann Reumert og Agro Food Park til fælles arrangement. I år har vi valgt at
kombinere en række inspirationsindlæg om nye vækstmuligheder for den danske landbrugs- og
fødevareklynge med speednetworking.
Den danske fødevareklynge er en af verdens stærkeste. Vi er internationalt anerkendte for at producere
sunde, sikre og bæredygtige produkter. Derfor står vi også godt rustet i forhold til at udvikle nye løsninger på
de globale udfordringer omkring bæredygtighed, klimatilpasning, sundhed og tilgængelighed af fødevarer.

Allan Flyvbjerg

Kom og hør 6 stærke bud på, hvor ny vækst i den danske fødevareklynge skal komme fra!
Den sidste del af arrangementet er speednetworking. Her kan du møde nye potentielle samarbejds-partnere.
Så kom med dine aktuelle udfordringer, idéer, skuffeprojekter, viden og nysgerrighed.

Stine Kirstein Junge

Arrangementet er for alle i den danske fødevareklynge med interesse for vækst og nye
samarbejdsmuligheder.
Program:
09.30. Registrering - kaffe, te og let forplejning
10.00. Velkommen v. viceformand Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer

Jan Boeg Hansen

10.10. Sundhed som vækstdriver v. dekan Allan Flyvbjerg, Aarhus Universitet
10.40. FN’s globale udviklingsmål 2030 og mulighederne for den danske fødevareklynge v. Partnership Analyst
Stine Kirstein Junge, UNDP Nordic Representation Office
11.10. Værdiskabelse af biprodukter v. CEO Jan Boeg Hansen, DC Ingredients
Henrik Ladefoged
11.35. Vækststrategier – praktiske erfaringer v. CEO Henrik Ladefoged, Marel
12.00. Frokost
13.00. Vision for den danske landbrugs- og fødevareklynge 2025 v. adm. direktør Karen Hækkerup
13.30. Vækst kræver kapital og ressourcer - tips og tricks til den, der vækster v. parterne Jens Hyldahl
Bjerregaard og Jørn Vestergaard-Jensen, Kromann Reumert

Karen Hækkerup

14.00. Kaffe, te, snacks og klargøring/introduktion til speednetworking
14.30. Speednetworking
16.00 Tak for i dag/fortsat snak

Samarbejdspartere:

Jens Hyldahl Bjerregaard

Jørn Vestergaard Jensen

