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Uddrag af nyhedsbrev fra
”Smag på Strynø og Langeland”
Styregruppen ønsker med dette nyhedsbrev at orientere jer om projektets nuværende udformning og muligheder for realisering.
Det fremadrettede projekt har forladt det
traditionelle messe aspekt.
Det vil kun foregå om lørdagen i ØP regi,
med fokus på helhedsoplevelser indrettet
på ØP.
Der bliver ikke deciderede boder som på
en almen messe, men boder integreret i
rum indrettet med tematiserede oplevelser.
Dette for netop at vise, hvad øerne kan
ved samarbejde mellem fødevareproducenter, kunstnere og lignende.

Godt nytår
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland vil
gerne ønske dig rigtig godt
nytår, med håb om at
2018 bliver et bedre og
varmere år end 2017.
Som altid står vores dør
åben for jer, hvis der er
noget vi kan hjælpe med,
vi kommer også gerne ud
til jer.
De bedste hilsner fra os.

laver i virksomhedsregi eller andre steder
på Strynø og Langeland.
Disse søndagsoplevelser sørger virksomhederne selv for og lørdag på ”messen” kan
benyttes til at reklamere herfor.
Lige nu er er der 13 ”stand holdere” interesserede i tiltaget, men der er behov for
minimum 25 for at gå videre. Derfor beder
vi jer melde tilbage om interesse for deltagelse senest d. 1. februar 2018 på mail:
smagpaastrynoeoglangeland@gmail.com.
Styregruppen vil medio februar udsende
nyhedsbrev 2, hvori vi konkluderer om vi
mener projektet er realisabelt og i givet fald
en detaljeret køreplan for det videre forløb
herunder kommende møder og økonomi.

Området udenfor ØP inddrages for bl.a.
at skabe oplevelser gennem et streetfood
miljø.

På vegne af Styregruppen John Kjær Andersen.

ØP vil i løbet af lørdagen sørge for andre
fællestiltag eks. musik, udendørs biograf,
foredrag etc.

”Jeg kan kun opfordre alle medlemmer af

Til lørdagsarrangementet vil det være
muligt for deltagerne at købe billetter til
tiltag om søndagen som i ”stand holdere”

Langelands Fødevarenetværk til at deltage i
dette fine arrangement og støtte op om det gode
initiativ” siger Britta Andersen, formand
for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland.

Messer i Herning og Hamborg
Igen i år skal Turist-og Erhvervsforeningen
Langeland stå på turistmesser i henholdsvis
Odense, Herning og Hamborg.
Messerne plejer at være rigtig godt besøgt
og vi har som vi plejer bemanding på standen bestående af personale fra Turist- og
Erhvervsforeningen og medlemmer af
samme.
Igen i år, har vi mulighed for at tage nogle
af jeres ting med i Herning og i Hamborg.

Det kan være produkter, flyers eller hvad I
vil have med.
I Herning og Hamborg koster det som
medlem af Turist- og Erhvervsforeningen
Langeland kr. 300,- at få op til 200 dele
med på 1 messe, eller kr. 500,- for begge
messer.
Hvis du er interesseret eller bare vil høre
mere, så kontakt Heidi på 62651 3505 eller
heidi@langeland.dk

Foodexpo - 18.-20. marts 2018
Nordens vigtigste fagmesse
Som I nok ved så er Foodexpo Nordens største fødevaremesse og branchens faglige mødested for både
besøgende og udstillere. Foodexpo tiltrækker de rigtige besøgende, der elsker og arbejder med mad inden
for foodservice og catering, hotel og restaurant samt
detailhandel.
Foodexpo afholdes hvert andet år i MCH Messecenter Herning og arrangeres af MCH i samarbejde med
en komité bestående af 15 repræsentanter fra 14 toneangivende brancheforeninger inden for foodservice
og catering, hotel og restaurant samt detailhandel.
På Foodexpo har du forskellige muligheder for at
lave ekstra profilering af din virksomhed og dine produkter. Det kan være et banner, en reklame i messe-

guiden, flag eller øvrig reklame på messen. Du kan
nemt, og til fornuftige penge, få ekstra eksponering
overfor de mange tusinde besøgende på Foodexpo.
Gode grunde til at udstille på Foodexpo
Vær tilstede, der hvor din branche og dine kunder er.
Styrk relationen og den personlige dialog med dine
kunder.
Find dit nye vækstpotentiale og kom i kontakt med
nye kunder.
Mød besøgende fra hele Danmark og 36 andre lande.
Skab synlighed for en lav kontaktpris.
I 2016 var der 25.822 besøgende og 498 udstillere og
79,4% af dem opnåede salg på messen.
Kontakt Søren Buur på tlf. +45 9926 9997 eller pr.
mail sb@mch.dk for at høre mere om dine muligheder.

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
Bedst i længden

Støttet af Ministeriet for
Naturerhverv og EU

Medlemmer
Bagenkop Kro
Bette Jette v/Kim Nielsen
Bøstrup Strandgård
Den Gode Slagter
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
Nørhavegård
Pletkærgård

Rubenlund Agro A/S
Skovsgaard Gods
Skovsgård Madmarked
Snødeslagteren
Spisestedet Neptun
Strandlyst Frugtplantage
Strynø Gaardbutik &
Gaardcafe
StrynØfrugthave
Stæhrs Bageri
SuperBrugsen Rudkøbing
Søbanke
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

