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I dette nummer: 

Nyhedsbrev 

Langelandsfødevarenetværk 

Boost dit sommerferie-

salg med e-mails - Sælg 

mere mens du holder 

ferie 

Undervisningsdage med fokus på 

salg, og med tid til praktisk opsæt-

ning af din egen 

virksomheds digitale salg. Så du 

kan gå på sommerferie med forret-

ningen kørende. 

Læs mere på Fremtidsfabrikkens 

hjemmeside  

www.fremtidsfabrikken.com 

Styrket Erhverv i Gadeplan - gratis ideer 

Efter sommerferien starter Styrket Er-

hverv i Gadeplan op med handleplansmø-

der med Morten Wind. Hele dette forløb 

er også gratis og du kan stadig nå at tilmel-

de dig. 

1. kompetenceudviklingsforløb starter så 

op i oktober og slutter i februar 2019. Der 

er pause til julehandel og julegavebytning. 

Der bliver lyttet til deltagernes ønsker og 

behov ift. pauser. 

I øvrigt har vi oprettet en gruppe på Face-

book, hvor I som deltager kan sparre med 

hinanden – og hvor der ligges materiale og 

livestreaming fra undervisningen. 

https://www.facebook.com/groups/1917

009165256376/ 

Dataindsamling kan sagtens være enkelt og 

lavpraktisk – men alligevel give en utrolig 

nyttig viden om forretningen, så der kan 

handles på viden frem for på tro. 

Hvordan kan I bruge sommerperioden på 

at samle nogle data om jeres sommer-

kunder, som I kan bruge til at vækste jeres 

forretning? 

Arrangementet afholdes fredag d. 8. juni i 

tidsrummet 8.30 – 9.30 hos Efes i Rudkø-

bing, og er gratis. Vi starter præcist, så I 

kan nå tilbage og åbne jeres forretninger . 

Kontakt Preben, hvis du vil vide mere på 

preben@langeland.dk 

Tilmelding 

Du bedes tilmelde dig senest d. 1. juni kl. 

12 til daniella.wellejus@svendborg.dk  

Vil du stadig gerne høre fra os? 

at læse om, hvad vi foretager os, og 
hvad der sker af spændende udvikling 
om erhverv, events, fødevare og turis-
me på Langeland. 

 

Så er det nødvendigt, at du lige bruger 
1  minut på at sende en mail retur til  
preben@langeland.dk hvori du giver 
Turist- og Erhvervsforeningen Lange-
land dine profiloplysninger, og tilla-
delse til at bruge dem. 

Du har måske hørt om den nye per-
sondataforordning, der træder i kraft 
25. maj 2018. For at overholde regler-
ne er vi nødt til at bede dig om at sige 
ja til, at du ønsker at modtage vores 
nyhedsbrev og andet relevant materia-
le. 

Vi håber, at du stadig er interesseret i 

Ønsker du stadig at modtage nyhedsbreve fra Turist– og 
Erhvervsforeningen Langeland? 

Gode ideer søges 

Husk at du altid er velkommen til at sende os 

info, når der sker nogle ting i din virksomhed. 

Dette nyhedsbrev kan også bruges til spredning 

af gode historier fra jer. 



Langelandsfødevarenetværk er et lokalt fødevarenetværk, hvis mål er at samle og dele viden og erfaringer med 

hinanden fødevareproducenterne, fødevareiværksætterne, restauratørerne, bagerne, jordbrugerne, fiskerne og kød-

producenterne 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.  

Bedst i længden 

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland 

Torvet 5 

5900 Rudkøbing 

Telefon: 6251 3505 

E-mail: preben@langeland.dk 

www.langeland.dk 

Langelandsfødevarenetværk 

Støttet af Ministeriet for  

Naturerhverv og EU 

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 
Hyben Vital 
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 
Sus’ Økokøkken 
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 

Medlemmer 

Food Festival i Århus  
Så er det ved at være tid til at planlægge om man vil delta-

ge på Food Festivalen i Århus d. 7.-9. september.  

3 af medlemmerne i vores Fødevarenetværk, Maltby Mix, 

Hyben Vital og Nørhavegård  har deltaget på en fødeva-

remesse i Tarup Centeret i år, og det har skabt en ide. Det 

kunne være rigtig sjovt og flot hvis vi kunne have et telt, 

med langelandske fødevare producenter, på Food Festiva-

len i Århus.  

Vi er ved at undersøge om der er interesse for at deltage 

som Langelands Fødevarenetværk eller om der i det hele 

taget er interesse for at deltage. Vi ved at mindst en lange-

landsk producent deltager, og så kunne det jo være sjovt, 

hvis flere kunne koble sig på. 

Sidste år var der ca. 30.000 besøgende og det er dermed 

Nordens største madfestival. 

Spirende Fødevareoplevelser 

Står du i spidsen for en ambitiøs fødevarevirksomhed, men 

mangler et skub til at indfri jeres potentiale om mersalg, 

produktionsoptimering eller nye markeder? 

Hvis ja, så har vi løsningen med et skræddersyet udviklings-

forløb i programmet Spirende Fødevareoplevelser. Med et 

kontant tilskud på 50% til en skarp vækstplan hjælper vi 

dig med at sætte turbo på udviklingen af din virksomhed. 

Du får: En skræddersyet vækstplan: Med en vækstplan får 

du – via samarbejde med ekstern rådgiver – et centralt 

overblik over din virksomhed, og bliver i stand til at træffe 

bedre forretningsmæssige valg – til gavn for bundlinjen. 

Læs mere på Væksthus Syddanmark hjemmeside 

Væksthuset kan også hjælpe med en vej ind til Storms Pak-

hus, Arkaden i Odense og Esbjerg Streetfood. 

Andre muligheder 


