Inbjudan

Nätverksträffar för
livsmedelsbranschen
Kom och nätverka och ta del av det senaste inom livsmedel, företagande och trender. Under 2019 kommer
Krinova Incubator & Science Park att bjuda in till fyra frukostträffar för företagare inom livsmedelsbranschen.
#2 Testbädd Balsgård • 26/4 kl. 9.15-12.00
Balsgård FoodTech berättar hur dryckes- och livsmedelsföretag kan använda anläggningen i sitt utvecklingsarbete. Testbädden är en unik resurs som gagnar dig i
behov av t.ex. produktutveckling, stöd, konsultation och
förädling av idéer m.m. Efter överblicken åker vi tillsammans ut till Balsgård för att botanisera i anläggningens
möjligheter kring bär/fruktdryckesproduktion. Satsningen av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Högskolan Kristianstad, Krinova Incubator & Science Park och
Mårtensson Consulting AB, ska skapa bättre förutsättningar för fler företag att kunna utveckla nya innovativa
dryckeskoncept och för nya företag att kunna startas.
Satsningen skall tillgängliggöra och vidareutveckla
verksamheten vid Balsgårds pilothall som en experimentverksamhet och unik testbäddresurs för Norden.
Här blir det möjligt för entreprenörer, forskare, studenter och dryckesutvecklare att arbeta.
Sista anmälningsdag: 19/4
#3 Livsmedelsbranschens potential • 30/8
Hur ser branschen ut i Skåne och hur kan du som
livsmedelsproducent utveckla din verksamhet och ta
nya marknader och skapa nya värden för stärkt konkurrenskraft?
#4 Hållbart protein/Novel Foods • 15/11
I takt med ökat fokus på hållbarhetsfrågor kopplade till
vad vi äter så ökar också utbudet av alternativa proteinkällor. Vid denna träff kikar vi på några spännande
lösningar och alternativ!

Livsmedel: Marknadsföring av hälsa • 26/4 kl. 12-16.00
Nya mervärden inom hälsa och hållbarhet - hur kan vi
marknadsföra dem utifrån dagens riktlinjer, regelverk
och certifieringar. Under träffen får vi veta mer om;
Närings- och hälsopåståenden; vad får man säga
och inte säga? • Hälsomarknadsföring; när blir budskapet missledande och varför? Hur skapar vi effektiv
hälsomarknadsföring utifrån gällande riktlinjer? •
Veganskt och andra trender; vi reder ut begreppen,
regelverk och riktlinjer. • Certifieringar och märkningar
som möter aktuella trender och nya mervärden.
Sista anmälningsdag: 17/4
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till träffarna via länken
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