29. NOVEMBER 		

JULEFROKOST I FOOD INNOVATION HOUSE

Det bliver en herlig eftermiddag og aften, hvor der først er aktiviteter for alle på tværs af husets virksomheder. Efterfølgende tryller Casper Bøgeskov fra Kokkelandsholdet en menu så englene synger.
Under maden vil vores DJ stå for passende musik og herefter sættes der gang i festen. Der vil hele
aftenen være lækre cocktails, kolde fadøl, gode vine, dejlige sodavand og sprøde snacks.

A K TIV ITE TER I FOOD IN NOVATION HOUS E

TILMELDING: tilmeldingen er lukket
3. DECEMBER 		

SØG KAPITAL TIL DIN IVÆRKSÆTTERVIRKSOMHED

Dette arrangement er skræddersyet til nystartede fødevarevirksomheder med behov for tilførsel af
soft money og kapital. Bemærk kurset afholdes i Skjern.

TILMELDING: på mail til nen@erhvervshusmidtjylland.dk
3.-4. DECEMBER 		

FIE PARIS

Tag med Fødevareklubben på en 2-dages messerejse til Paris. Til Food Ingredients Europe
finder du 1.800 udstillere og her mødes branchen om ingredienser til fødevarebranchen samt
produktudvikling og kvalitetskontrol.

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ: fv-klubben.dk
5. DECEMBER

MÅL OG STYRK INNOVATIONEN MED INNOVATION BENCHMARK

Er du virksomhedsleder, ejer eller ledende medarbejder? Så kom og få indblik i, hvordan din
virksomhed kan udnytte sit fulde potentiale, herunder: Hvad er virksomhedens potentiale for
vækst? Hvordan måler du virksomhedens innovation og får kendskab til dine konkurrenter?
Hvor er virksomheden placeret på innovationsbarometret?

TILMELDING: greentechcenter.dk
8. JANUAR

LANDBRUG, KLIMA, BÆREDYGTIGHED, MARKEDET OG FORBRUGERNE

Vær med, når vi inviterer til et arrangement, der bygger bro mellem landbrug/producenter og
forbruger/afsætning med spot på klima- og bæredygtighed. Arrangementet foregår i FIH.
Mere info følger.

TILMELDING: event@foodinnovationhouse.dk
3.-4. FEBRUAR 		

ISM KÖLN

ISM er verdens største fødevaremesse for slik og snacks, og afholdes i Køln, Tyskland. Messen
er interessant og meget populær i Europa, og er et fælles samlingspunkt for den europæiske
fødevarebranche. Fødevareklubben arrangerer traditionen tro en messerejse til ISM, der iøvrigt
kan fejre 50 års jubilæum denne gang.

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ: fv-klubben.dk
5. FEBRUAR

STYRK DIN VIRKSOMHEDS E-HANDEL

Vil du være på forkant med de nyeste tendenser med e-handel – både i forhold til eksisterende
netbutikker og oprettelse af nye netbutikker, får du på dette fag kendskab til alle faserne i projektet. Kurset er en del af en serie arrangeret i samarbejde med UCL. Læs mere og tilmeld dig på:

TILMELDING: greentechcenter.dk

