
9. marts 2015 fra kl. 13.30-16.30 
Som deltager i fødevareindsatsen ved Nordjysk FødevareErhverv og Væksthus 
Nordjylland, har vi hermed fornøjelsen, at invitere dig til en workshop, hvor vi 
sætter fokus på den nordjyske fødevaresektors fremtidige udfordringer. Deltagerne 
på workshoppen vil være fødevarevirksomheder, der ligesom jer, har fokus på 
innovation, vækst og internationalisering. 

Den fremadrettede indsats
Med afsæt i jeres praktiske erfaringer og ønsker skal vi sammen udvikle ideer 
til hvordan, vi kan sammensætte et udviklingsprogram, som fremadrettet 
understøtter jeres forretningsudvikling.

 • Hvad ser I som de største muligheder og udfordringer for vækst de 
  kommende år?

 • På hvilke markeder ser I de største vækstmuligheder?

 • Hvordan – og på hvilke områder - kan vi bedst supplere jeres 
  egne kompetencer?

Formatet for workshoppen vil være en inddragende proces gennemført af  
erfarne konsulenter fra GEMBA Innovation. 

Arrangør:
Nordjysk FødevareErhverv

Sted: 
NOVI Science Park, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst

Tilmelding - senest d. 3. marts 2014: 
Birgit Søgaard Jensen, Nordjysk FødevareErhverv (bsj@njfe.dk. eller tlf.  72 44 44 12)

Pris: 
Det er gratis at deltage i workshoppen.

Vi glæder os til nogle spændende timer sammen med dig.
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INTERNATIONALISERING 
ONSDAG D. 13. APRIL 20 16

Program:
12.30 Velkomst  
v. / Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv

12.40 En mission med udfordringer gennem 100 år 
v. / Jesper Kold Sørensen, CEO Amanda Seafoods A/S
Amanda Seafoods har gennem 100 år arbejdet for, at det skal være nemmere at spise 
fisk. Dette har bl.a. krævet stor omstillingsparathed og en turnaround.

13.10 Vækstmuligheder og eksportsparring
 v. / Lars Juul Hansen, Eksportrådet og Morten Fosgrau, Væksthus Nordjylland.
Team Global og Eksportrådet samarbejder om at gøre virksomhedernes vej til 
udlandet kortere.

13.40 Finansiering til fødevareeksport
v. / Chefkonsulent Jørgen Bollesen, EKF Danmarks Eksportkredit
EKF hjælper danske fødevareeksportører med kautioner, garantier m.m. til etablering  
af kreditfaciliteter i banken, f.eks. til en konkret ordre eller opstart af nyt marked.

14.10 PAUSE

14.30 Øget eksport gennem innovation og bæredygtighed 
v. / Søren Mattesen, CEO Vildsund Blue A/S
Vildsund Blue er den første muslingeproducent i verden, som har fået bæredygtigheds-
certificeret sin muslingeproduktion. Dette har åbnet for nye eksportmarkeder.

15.00 IPR – mærkevarebeskyttelse på internationale markeder
 v./ Charlotte Rask Boddum, Patrade
Hvad du bør vide om mærkevarebeskyttelse ved salg og produktion i udlandet.

15.30 Opsamling v./ Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv

16.00-16.30 Networking og sparring

Arrangør og sted
Nordjysk FødevareErhverv, NOVI Science Park, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst.

Tilmelding – senest den 8. april 2016:
Birgit Søgaard Jensen, Nordjysk FødevareErhverv, bsj@njfe.dk/ tlf. 72 44 44 12.

Pris
Deltagelse på fødevare temadagen er gratis -  vi glæder os til din deltagelse.


