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Er du primærproducent?

Tænker du tanker omkring
produktudvikling, detailhandel
eller eksport?
Arrangementet er gratis og arrangeret af de 3 fødevaremusketerer Anne Hjernøe, Klaus Sall
og Malene Aaris.
Det foregår den 30.august kl.
10.00 til 15.00 på Svendborg
Levnedsmiddelskole, Ryttervej
65, 5700 Svendborg.
Kontakt Mikael Hansen fra
Kulinarisk Sydfyn for yderligere
info på tlf 6022 2782

Food Festival er Nordens største madbegivenhed, og finder sted på Tangkrogen i
Århus.
Festivalen lægger stor vægt på involvering
og de helstøbte madoplevelser.
Food Festival er inddelt i en række festivalområder, fx Planteriget, Kokkescenen,
Korn & Søde Sager og Madværkstedet
MERE END 250 virksomheder, organisationer, kokke mm. deltager på Food
Festival.

Under paraplyen Engage Food inviterer
Food Festival derfor eksempelvis indkøbere til festivalen, så I har mulighed for at
lave nye afsætningsaftaler.
Det er blot nogle af eksemplerne på, hvordan vi arbejder målrettet på, at jeres festivaldeltagelse skal give så meget afkast som
muligt.
Kontakt Camilla Jensen fra Food Festival
på ccj@thefoodproject.dk for yderligere
info, eller læs mere på www.foodfestival.dk

Food Festival betyder salg og markedsføring af jeres produkter overfor nysgerrige
og trendsættende private kunder. Men
Food Festival er i lige så høj grad en
brancheplatform, hvor fx indkøbere
kommer for at se produkter an.
Få derfor nye aftaler i hus eller vis jeres
eksisterende samarbejdspartnere, at I selv
tager ansvar for markedsføring og skaber
efterspørgsel.

Nye fødevareprojekter på vej
2 projekter er med i ansøgningsrunden
i Region Syddanmark i eftersommeren.
Det ene projekt handler om dem der har
en større produktion og som er klar til at
foretage en større markedsføring af deres
fødevare og knytte det sammen med oplevelser.
Dette projekt er søgt af Svendborg, Fåborg
-Midtfyn, Ærø og Langeland og her skulle
der meget gerne opnås deltagelse fra Langeland.

Den lille ansøgning handler om at afdække
barrierer for vækst og udvikling i små fødevarefremstillingsvirksomheder på Ærø
og Langeland. Ansøgningen er lavet i samarbejde med Smagen af Danmark og der er
som en del af projektet, videndeling ikke
kun mellem mindre producenter på Ærø
og Langeland, men også i forhold til andre
ø-destinationer.
Såfremt ansøgningen bliver indstillet til
tilskud vil I modtage en invitation til at
deltage (det koster jer lidt tid - men ingen
penge). Det indledende består i et interview ud hos jer selv. Alle får tilbuddet.

CrowdFarm

Oplevelses-booking

Har du et godt fødevareprojekt, du gerne vil søge støtte
til?

Har du en oplevelse eller en anden god vare som du gerne
vil gøre opmærksom på eller måske direkte vil sælge, men
synes du at du mangler noget synlighed for lige netop dette
produkt, så er her muligheden.

Danmark har fået en ny crowdfundingportal på hjemmesiden crowdfarm.dk, hvor madiværksættere, kogekoner og mænd og landmænd med gode idéer kan søge støtte til
deres fødevareprojekter.
Det gælder bl.a. projekter om sund mad, miljøvenlig produktion og samfundsnyttige arbejdspladser.
På crowdfarm kan du være med til at støtte et projekt, og
du kan søge støtte til dit projekt blandt alle dem, der besøger hjemmesiden.
Læs mere på crowdfarm.dk

Vi har købt adgang til et modul
hos VisitDanmark, som gør det
muligt for os at have en booking
side, hvor du har mulighed for at
sælge dine book-bare produkter
(guidede ture, overnatninger osv.)
eller måske bare dine almindelige
produkter (en pose æbler, dagens
fisk, dagens ret osv.)
Hvis du vil vide mere om dette spændende tiltag, så tag fat
i Preben på preben@langeland.dk eller pr. telefon 6251
3505

Langelandsfødevarenetværk er et lokalt fødevarenetværk, hvis mål er at samle og dele viden og erfaringer med
hinanden fødevareproducenterne, fødevareiværksætterne, restauratørerne, bagerne, jordbrugerne, fiskerne og kødproducenterne imellem. Vi skal støtte hinanden til at videreudvikle vores virksomheder, afsætte vores produkter
og udbrede kendskabet til de Langelandske fødevareoplevelser. Sammen skal vi øge vores kompetencer, finde og
dele ny viden og formidle den positivt videre.
Langelandsfødevarenetværk

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland
Torvet 5
5900 Rudkøbing
Telefon: 6251 3505
E-mail: preben@langeland.dk
www.langeland.dk
Kom og vær til

Støttet af Ministeriet for
Naturerhverv og EU

Medlemmer
A & R Brewing Company
Bagenkop Kro
Bette Jette v/Kim Nielsen
Bøstrup Strandgård
Den Lokale
Enghavegård vedr. Schou
Fiskekutteren Liljen SG23
Fiskerne i Spodsbjerg Havn
Fiski
Frugt og grønt bod
v/Bodil Christensen
Frugtavler Peder Evald
Pedersen
Generalen v. Pichardts
Hedo's Bageri
Hotel Skandinavien
Humble Bageri
Humble Kro
Humblebageren i Bagenkop
Kutterfisk i Spodsbjerg
Lindelse Kro
Lundsgård Frugtplantage
Malby Glutenfri brød mix
Pletkærgård
Rubenlund Agro A/S

Skovsgaard Gods
Skovsgård Madmarked
Slagterpigerne
Snødeslagteren
Spisestedet Neptun
Strandlyst Frugtplantage
Strynø Gaardbutik &
Gaardcafe
StrynØfrugthave
SuperBrugsen Rudkøbing
Søbanke
Thummelumsen
Tranekær Skovhave
Tranekær Slot og Gods
Tranekær Slotsmølle
Vandkants is
Øhavets Dexter
Øhavsmarkedet
Ø-Lam
Anne Dall
Anne Mette Wandsøe
Gunvor Rosell
Lars Chr. Prytz
Lene Lautrup
Tove Iskov

