
Kom til Tema Camp onsdag den 8. februar 2017

INVITATION

Vil du gerne vide mere om de nye food trends i 2017? Så kom 
med til vores Tema Camp den 8. februar 2017, hvor vi sætter 
fokus på, hvordan du omsætter trends til forretning. 

På dagen kommer én af landets førende trendeksperter Louise B. 
Kongsholm, indehaver af pej gruppen (Scandianvian Trend Insti-
tute). Hun vil  give et indblik i centrale fødevare- og forbrugertrends, 
som vi ser på den korte bane samt sætte spot på de trends, der 
tegner fremtiden. 

Alle trends bliver præsenteret med grundlæggende tematik, historie-
fortælling og masser af eksempler, som kan bruges til videre inspi-
ration. 

Innovationsekspert og indehaver Julie Kjær-Madsen fra Loop Com-
pany vil dernæst komme med konkrete tips og tricks til hvordan du 
kan omsætte tidens trends til brugbare og konkrete produkter og 
services.

Med fokus på udviklings- og innovationsprocessen vil hun guide dig 
til at blive bedre til at udvikle pletskud, til gavn for din bundlinje. 

Til at styre slagets gang står Syddansk Fødevareklynge, som også 
vil vise dig, hvordan du med programmet Spirende Fødevare    -
oplevelser kan sætte nyt skub i din virksomheds udvikling. 

Vi ser frem til en spændende dag.

Med venlig hilsen

Syddansk Fødevareklynge
v/ Andreas Cæsar Møller Jensen & Rasmus Fredslund

FRA FOOD TRENDS 
TIL FORRETNING

Louise B. Kongsholm Julie Kjær-Madsen



PROGRAM

09.00  Ankomst og morgenkaffe

09.30  Velkommen og intro
 v/ Andreas Cæsar Møller Jensen, Syddansk Fødevareklynge

09.45  Kommercielle fødevaretrends
 v/ Louise B. Kongsholm, trendekspert, direktør pej gruppen

10.45  Innovationsudvikling – pletskud eller vildskud
  v/ Julie Kjær-Madsen, innovationsekspert, direktør Loop 

Company

11.45  Spirende Fødevareoplevelser
 v/ Rasmus Fredslund, Syddansk Fødevareklynge

12.00  Let frokost og networking

12.30 Tak for i dag

OM SPIRENDE FØDEVAREOPLEVELSER
Programmet Spirende Fødevareoplevelser er et selvstændigt 
EU-program under Syddansk Fødevareklynge, som er forankret hos 
Væksthus Syd danmark. 

Spirende Fødevareoplevelser løber i perioden 2015-2019 og er støttet 
af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækst-
forum. Det har som mål at sende 70 virksomheder igennem et stra-
tegisk vækstforløb og derved bidrage til effektskabelse af 99 nye job 
samt 15 nye vækstvirksomheder. 

Syddansk Fødevareklynge arbejder sammen med organisationerne 
Madværket, R4, og Udviklingsråd Sønderjylland i programmet. 

Du kan læse mere om Spirende Fødevareoplevelser, Syddansk Føde-
vareklynge og Væksthus Syddanmark på www.vhsyd.dk

v/ Væksthus Syddanmark • Forskerparken 10 E
5230 Odense M • Telefon 70 23 55 15
info@vhsyd.dk • www.vhsyd.dk

TID OG STED
Onsdag den 8. februar 2017 kl. 9.00-12.30
IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding

TILMELDING OG YDERLIGERE INFORMATION
Deltagelse er gratis men tilmelding nødvendig på www.vhsyd.dk  
under siden ‘Arrangementer’ senest den 5. februar.

For yderligere information kontakt Andreas Cæsar Møller Jensen 
på ac@vhsyd.dk eller 24 98 80 03.

  


