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I dette nummer: 

Nyhedsbrev 

Langelandsfødevarenetværk 

Aflysning 

I år, havde vi håbet at kunne 

præsentere en fællesstand på Food 

Festival i Århus.  

Det er desværre ikke blevet til 

noget i denne omgang, men måske 

næste år. 

Tak til dem som har været med i 

sparringsprocessen omkring fælles-

standen. 

Fremtidsfabrikkens kurser 

dIn, hvordan skal din social-media strategi se 

ud. Hvordan laver du intelligent annoncering 

i Facebooks betalingssystem, og hvordan 

fungere det. 

Underviser: David Lorentzen 

www.lorentzen-farsinsen.dk 

Video i markedsføringen 19. sept. + 8. okt. 

Hvordan laves og redigeres små salgsvideoer 

med mobiltelefonen.  Hvordan vælges den 

rette location, hvad med lys og lyd. Hvordan 

skal historien vinkles? 

Underviser: Eva Kristina Mikkelsen www.1-

30.dk  

Læs mere få www.fremtidsfabrikken.com 

Fremtidsfabrikken har igen i efteråret fanta-

stiske kurser til dig og din virksomhed. 

SEO og hjemmeside 28. aug. + 4. sept. 

Hvordan optimere du din hjemmeside og 

dine tekster, så søge robotterne finder dig. 

Søgemaskine optimering (SEO) og statistik 

der skaber resultater. Få din virksomheds 

hjemmeside op på 1. side på Google 

Underviser: Allan Bojsen www.bojsen.dk 

Facebook, Linkedin og Instagram 8. nov. + 

23. nov. 

Hvordan opbygges din markedsføring og 

branding på Facebook, Instagram og Linke-

bl.a. sommerhusudlejningsfirmaer og turist-
organisationer, at mange turister bliver 
gjort opmærksom på ferieområdets lokale 
fødevareattraktioner og at de har mulighed 
for at læse mere om de enkelte butikker, 
hvad butikkerne tilbyde lige nu og hvordan 
de finder derhen. Alt sammen på deres eget 
sprog (Tysk/Engelsk) og på det tidspunkt, 
der passer dem bedst.  

Abonnementer kan fylde meget i budgettet 
hos en mindre producent eller gårdbutik, 
og fordi vi ved hvor vigtigt det er at indgå i 
foreninger og fællesskaber for at kunne 
skabe stærk regional fødevareidentitet, gi-
ver vi alle medlemmer af Langelands Føde-
varenetværk mulighed for en 12 mdr's in-
tropris på vores abonnement ”Hobbysalg”, 
der bl.a. inkluderer gratis oversættelse af 
profil, til kun 999,- ekskl. moms. 
(Normalpris: 159,- pr. md.). Bemærk at det 
vil fremgå af profilen at butikken er med-
lem af Langelands Fødevarenetværk. 

Læs mere på goforlocal.dk  eller kontakt 

Niels Høegmark på telefon 5377 0380 eller 

på email niels@goforlocal.dk 

Ved dine kunder hvem du er, og ikke 
mindst hvor du er? 

Vil du gerne have flere kunder og være 
mere synlig, så kunne dette tilbud være 
noget for dig.  

Både forbrugere, turister og professionel-
le kokke er vilde med lokale fødevarer. 
Det viser talrige undersøgelser. Desværre 
er interessen for at markedsføre lokal 
kvalitet ikke altid den samme i den almin-
delige detailhandel og kontinuerligt at 
skulle markedsføre sig i konkurrence med 
supermarkederne er oftest en umulig op-
gave for en lille producent. 

Det laver GoForLocal om på!  

Via GoForLocal kan forbrugerne hurtigt 
danne sig et overblik over aktuelle og 
tilgængelige sæsonvarer i nærområdet og 
dermed fjerne en væsentlig grund til at 
gårdbutikken fravælges i forhold til su-
permarkedet og ikke udgør en større an-
del af familiernes fødevarebudget. Tryg-
heden for at varen findes og er på lager.  

Derudover gør vores samarbejde med 

Synlighed - synlighed - synlighed 



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 Cafe’ og Gårdbutik 

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

Medlemmer 

Invitation til Workshop 
Kompetenceudvikling og samarbejde er nødvendige dri-

vere for udvikling og vækst i fødevarebranchen. Rekrutte-

ring af kompetent arbejdskraft opleves som en stor udfor-

dring – og opkvalificering af medarbejdere kan være en 

del af løsningen. 

Trekantområdet Danmark er sammen med Udvikling 

Vejen og Vejle Erhverv tovholdere på et 3-årigt initiativ 

med titlen ’Foodacademy’. Her kan vi bla. tilbyde fødeva-

revirksomheder: 

aktiviteter som er målrettet jeres medlemmers konkrete 

behov og virkelighed. 

tentialer (en gratis vækstplan) 

 

For at sikre det bedst mulige udgangspunkt for etablering 

af konkrete relevante uddannelsestilbud målrettet virksom-

hederne på Langeland, vil vi gerne indarbejde branchens 

erfaringer og perspektiver. Du inviteres derfor til en spæn-

dende workshop. Målet med workshoppen er at få define-

ret og kvalificeret de gældende vækstdrivere på fødevare-

området. 

Vi håber at du har mulighed for at deltage i en spændende 

”fødevare” dag med inspiration, netværk og gode udfor-

drende diskussioner. 

Du kan efter workshoppen forvente at få en række konkre-

te bud med hjem på, hvordan du kan blive godt rustet til 

fremtiden gennem uddannelsesaktiviteter, som du kan 

modtage med en høj grad af finansiering. 

Tid og sted: Den 24. august 2018, kl. 8.30-14.00 

Food Innovation House, Lysholt Allé, 7100 Vejle 

 


