Netværks- og dialogmøde 7. november 2013

Vil du vide mere ...

På soroeerhverv.dk kan du ﬁnde
oplysninger om erhvervsservice,
erhvervsudvikling og praktiske oplysninger til virksomheder samt nyheder
for erhvervslivet i Sorø Kommune

” We want to be the community of knowledge, service and support ”

Fødevareerhvervet i Sorø Kommune
– sådan kommer vi på landkortet!
I april var Sorø Erhverv vært for et møde for virksomheder, foreninger og institutioner på fødevareområdet.
Her blev det aftalt, at der hvert halve år skal holdes et netværks- og dialogmøde
med et relevant og aktuelt fødevaretema på dagsordenen. På april-mødet foreslog flere, at temaet for næste møde skal være markedsføring og branding af
lokale produkter og initiativer på fødevareområdet.
Til at gøre os lidt klogere på den udfordring har vi derfor inviteret en rigtig stærk
kapacitet: Birgitte Escherich, direktør i virksomheden Kostkompagniet. Birgitte
Escherich har siden 2001 været rådgiver, underviser og projektudvikler inden for
fødevareindustri og sundhedsstrategier. Senest har hun været initiativtager til
Præstø Madmarked.
Efter Birgitte Escherichs oplæg og muligheden for at stille hende spørgsmål vil
der være tid til en diskussion om, hvordan vi i Sorø Kommune kan bruge hinanden
på fødevareområdet. Denne del af mødet omfatter to korte briefinger fra henholdsvis Farmer’s Market og Sorø Husholdningsskole. Mødet slutter med en let
anretning – en god anledning til en uformel snak deltagerne imellem.
Sorø Erhverv ser frem til at byde velkommen til et par spændende timer.

program
16.00-16.15

Velkomst v/ Erhvervsudviklingsrådet i Sorø Kommune
Præsentationsrunde

16.15-17.15

Lokale fødevareprodukter og projekter – sådan styrker vi vores
markedsføring og branding!
v/ Birgitte Escherich, direktør i virksomheden Kostkompagniet

17.15-18.00

Diskussion om hvordan fødevarevirksomheder og -institutioner
kan bruge hinanden, herunder to briefinger fra henholdsvis
Farmer’s Market og Sorø Husholdningsskole

18.00-18.30 Sorø Erhverv er vært for en let anretning

tid og sted
Dato
Tid
Sted
Pris
Tilmelding

Torsdag den 7. november 2013
Klokken 16.00-18.30
Gefion, Fuldbyvej 15, 4180 Sorø
Gratis
Senest den 1. november 2013 til Peter Fjerring, Sorø Erhverv
E-mail pefj@soroe.dk, telefon 57 87 60 25

