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Part of Food Innovation House

Food Innovation House ønsker at bidrage til udviklingen af plantebaserede  
fødevarer version 2.0 – dvs. fødevarer, som også er sunde og bæredygtige  
indenfor tre områder: People, planet & profit

Visionen er at bringe viden, visioner, passion, erfaring og penge sammen  
i en neutral innovations legeplads, som kan skalere innovation, samarbejder,  
test, demonstration og kommercialisering.

Dette vil vi gøre ved at etablere et Plantebaseret Innovations Hub,  
hvor videns insti tu tioner, myndigheder, organisationer, netværk, kokke,  
virksomheder, start up’s og investorer kan mødes og samarbejde  
om at skabe nye koncepter, produkter og virksomheder.

Health and
sustainability

People

Planet Pro�t

Plan tebaserede fødevarer version 2.0

Health & Sustainability



●     Vi har indrettet 200 m2 i Food Innovation House med et videnområde,  
 hvor plantebaserede fødevarefortællinger vises og aktuel viden  
og projekter udstilles.

●     Inspirations-område hvor vi mødes, omgivet af de nyeste plantebaserede   
produkter fra hele verden opsat i vores demo kiosk

●     Udviklingskøkken med de nyeste faciliteter, hvor kokke, producenter,  
 ernæringsfolk og kunder kan mødes og udvikle nye produkter sammen

●    Foto- og filmudstyr så innovationsforløb og resultater kan dokumenteres  
 og streames

De fysiske faciliteter

Key trends driving growth
in plant-based foods

Increased awareness 
of environmental 

sustainability

Rising prevalence  
of restrictive diets

Consumer focus 
on health and wellness

Increasing 
food safety concerns

Growing concern 
for animal welfare

Part of Food Innovation House

Trends in plant-based foods



Part of Food Innovation House

Formidlingsdage
Hvor virksomheder får viden, inspiration og netværk til at forstå  
mulighederne i plantebaserede produkter version 2.0 og inspiration til at 
arbejde videre i egen virksomhed. 

Udvikles og afholdes i samarbejde med:
Food Innovation House og Dansk Vegetarisk Forening mfl.

Innovationsdage
Hvor virksomheder, kokke og videnspersoner mødes for at udvikle nye 
plantebaserede produkter, retter, menuer m.m. sammen samt vurdering 
af bæredygtighed og sundhed. 

Udvikles og afholdes i samarbejde med:
Culinary Institute by VejleErhverv og Food Innovation Center.

Uddannelsesdage
Hvor kokke, kantiner, restauranter og virksomheder får viden,  
værktøjer, tips og tricks til at arbejde mere med plantebaserede  
fødevarer i køkkenerne.

Udvikles og afholdes i samarbejde med:
Culinary Institute og Food Innovation Center.

Kommercialiseringsdage
Hvor virksomheder og start ups mødes for at udvikle nye  
forretningsideer og koncepter samt matches med mentorer  
og risikovilllig kapital for skaleringen af forretningen.

Udvikles og afholdes i samarbejde med:
Food Innovation Center, Kombination,  
Culinary Institute by VejleErhverv og Hands-on-Mikrofonden.

De faktiske muligheder - Vi tilbyder interesserede en lang række tilbud, bl.a.:

Whole grains

Starchy vegetables

Dairy f�ds

Animal sourced protein

Plant sourced protein

Unsaturated plat oils

A�ed sugars

The Planetary Health Plate

De faktiske muligheder



Årshjul 2021
Måned Formidlingsdage

Torsdage fra 14-16
Innovationsdage Uddannelsesdage Kommercialiseringsdage

Tirsdage fra 14-16

April

Maj

Juni

Udvikling af nye drikke 
baseret på planter – både 
fermenterede og udvundet 
af kerner og frø.  

Udvikling af plantebaseret 
bagværk og søde sager.

Smagsudvikling af retter med 
bælgfrugter 

SMAGSUDVIKLING
Plantebaserede proteiner 
og convenience retter baseret 
på ekstruderede ærter og 
bønner.

De 10 bedste plantebaserede 
retter med bælgfrugter

Den 29/4:
PLANTEPROTEINER, BÆREDYGTIGHED OG KOSTRÅD
Fødevareministeriet, Anne Pøhl Enevoldsen: Kostrådene
Seges, Troels Toft: Dyrkning af bælgplanter i Danmark
Organic Plant Protein, Ulrich Kern-Hansen:  
Udvikling af proteinprodukter
Smagsprøver: Vegetarzan 
 

Den 28/5:
SMAG & PLANTEBASERET 
Per Mandrup: Sanser og smag
Ole G. Mouritsen: Udvikling af smag i plantebaserede retter
Case: Simple Feast 
Case: Gaia 
Smagsprøver: Gaia 
 

Den 20/4:
MATCHMAKING – KOM OG FÅ VIDEN
Innovationsfonden
Kombination
Patentrådgivning: Patrade
StartUp Vejle
Culinary Institute by VejleErhverv 
Hands-on Mikrofonden

Den 15/6:
MATCHMAKING – KOM OG FÅ VIDEN
Innovationsfonden
Kombination
Patentrådgivning: Patrade
StartUp Vejle
Culinary Institute by VejleErhverv 
Hands-on Mikrofonden

Den 18/5:
MATCHMAKING – KOM OG FÅ VIDEN
Fødevareteknologistuderende søger  
udfordringer fra virksomheder 
Innovationsfonden
Kombination
Erhvervshus Syddanmark
Patentrådgivning: Patrade
StartUp Vejle
Culinary Institute by VejleErhverv 
Hands-on Mikrofonden

Den 24/6: 
KLIMA, CO2  OG MÆRKNINGSORDNINGER
Consito, Michael Minter: Klimadatabasen
Plantebranchen, Frederik Madsen: 
Mærkning og navngivning af produkter
Naturli’ Henrik Lund: CO2 mærkning af produkter
Smagsprøver: Produkter med forskelligt CO2 aftryk

Part of Food Innovation House
AKTIVITETER 2021 I PLANTEBASERET INNOVATION HUB
 For mere information  
kontakt Gyda Bay på mobil 6118 8185 eller mail gb@foodinnovationhouse.dk

Formidlingsdage 
Pris for deltagelse 100 kr.  

Gratis for lejere og partnere.

Innovations- og uddannelsesdage
Kontakt os for pris, hvis du er interesseret i at deltage eller  
få udviklet produkter på Innovations- og uddannelsesdage.  

Kontakt Gyda, se kontaktdata nedenfor.

Kommercialiseringsdage
Gratis for alle



Part of Food Innovation House

Årshjul 2021
Måned Formidlingsdage

Torsdage fra 14-16
Innovationsdage Uddannelsesdage Kommercialiseringsdage

Tirsdage fra 14-16

August

September

Oktober Plantebaserede proteiner og 
convenience retter baseret på 
ekstruderede ærter og bønner

Udvikling af retter baseret på 
kål og bælgfrugter – det sunde 
måltid 

Udvikling af retter med kål 
Hvorfor er kål sundt? 
Smagsforståelse af kål

Fermenterede produkter

Den 19/8:
FORBRUGERNE & MARKEDSFØRING
Dansk Vegetarisk Forening, Rune-Christoffer Dragsdahl: 
Analyse: forbrugerne i DK
Aarhus Uni., MAPP, Jessica Aschemann-Witzel:  
Forbrugeradfærd og nudging
Smagsprøver: Bælgfrugtkage
 

Den 26/8:
INNOVATIONSFESTIVAL I DANDY BUSINESS PARK
Alle partnere og lejer kan byde ind med aktiviteter 

Den 30/9:
SUNDHED OG ERNÆRING 
Anne Raben, KU: Plante proteiner vs. kød proteiner
Kbh. Uni., Jørgen D. Jensen: Sundhedsøkonomiske gevinster 
BioWatch, Mikkel T. Jørgensen:  
The future of personalized health 
Smagsprøver: Smag på sundhed
 

Den 28/10:
FERMENTERING
Domestic, Morten Rastad:  
Brugen af fermenter på restaurant
Chr. Hansen: Fermentering af plantebaseret yogurt 
Fermentationexperts, Jens Legarth: Fermentering af tang 
Smagsprøver: Yogurt, Kimchi, Kambutcha

 

Den  14/9:
MATCHMAKING – KOM OG FÅ VIDEN
Innovationsfonden
Kombination
Patentrådgivning: Patrade
StartUp Vejle
Culinary Institute by VejleErhverv 
Hands-on Mikrofonden

Den  19/10:
MATCHMAKING – KOM OG FÅ VIDEN
Innovationsfonden
Kombination
Patentrådgivning: Patrade
StartUp Vejle
Culinary Institute by VejleErhverv 
Hands-on Mikrofonden

Formidlingsdage 
Pris for deltagelse 100 kr.  

Gratis for lejere og partnere.

Innovations- og uddannelsesdage
Kontakt os for pris, hvis du er interesseret i at deltage eller  
få udviklet produkter på Innovations- og uddannelsesdage.  

Kontakt Gyda, se kontaktdata nedenfor.

Kommercialiseringsdage
Gratis for alle

Kontakt os, hvis du ønsker 
udvikling af nye produkter.

Kontakt os, hvis du ønsker 
udvikling af nye produkter.

AKTIVITETER 2021 I PLANTEBASERET INNOVATION HUB
Ændringer i programmet kan forekomme. For mere information  
kontakt Gyda Bay på mobil 6118 8185 eller mail gb@foodinnovationhouse.dk



Part of Food Innovation House

Årshjul 2021
Måned Formidlingsdage

Torsdage fra 14-16
Innovationsdage Uddannelsesdage Kommercialiseringsdage

Tirsdage fra 14-16

November Udvikling af plantebaseret 
bagværk og sødesager

Få inspiration til at tilsætte 
bælgfrugter til brød, boller og 
kager samt sødt

Den 4/11 - kl. 15:
MADENS BETYDNING FOR HVAD DINE  
MILLIARDER AF SUNDHEDSFREMMENDE  
TARMBAKTERIER GØR FOR DIT HELBRED
Professor, Dr.Med. Oluf Borbye Pedersen,  
Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter,  
Københavns Universitet.
Jens Legarth, CEO Fermentationexperts:
Fermentering - forskellige former for fermenter  
og produkter 
Smagsprøver: Sundhedsgrød 

Den 25/11:
SØDE SAGER
Puratos: Plantebaseret produkter - brød og kager
Unibio: Søde proteiner
Case: By Hansen
Udvikling af plantebaseret konfekt 
Smagsprøver fra bl.a Puratos og by Hansens:  
Brød og kager samt chokolade 

 

Den 16/11:
MATCHMAKING – KOM OG FÅ VIDEN
Innovationsfonden
Kombination
Erhvervshus Syddanmark
Patentrådgivning; Patrade
StartUp Vejle
Culinary Institute by VejleErhverv 
Hands-on Mikrofonden

Formidlingsdage 
Pris for deltagelse 100 kr.  

Gratis for lejere og partnere.

Innovations- og uddannelsesdage
Kontakt os for pris, hvis du er interesseret i at deltage eller  
få udviklet produkter på Innovations- og uddannelsesdage.  

Kontakt Gyda, se kontaktdata nedenfor.

Kommercialiseringsdage
Gratis for alle

Kontakt os, hvis du ønsker 
udvikling af nye produkter.

AKTIVITETER 2021 I PLANTEBASERET INNOVATION HUB
Ændringer i programmet kan forekomme. For mere information  
kontakt Gyda Bay på mobil 6118 8185 eller mail gb@foodinnovationhouse.dk
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Udviklingskøkken

Hvilke muligheder er der i udviklingskøkkenet?  
Næsten alt er muligt i udviklingskøkkenet. I kan lave prøveproduktion, 
hands-on work-shops, salgsforbedrende møder eller innovationsforløb. 
Her får I nogle faciliteter, hvor I kan udvikle nye retter og produkter, 
gennemføre produktjusteringer - fx smag og forlænget holdbarhed,  
fibre eller alternative ingredienser. Leg med kolleger, kunder, målgrupper, 
maden, smage, konsistens og råvarer.

Hvad er indeholdt i lejen? 
Køkkenet er moderne, fuldt udstyret og optimalt til ca. 10 personer.  
Med i lejen er et mødelokale med storskærm i direkte tilknytning  
samt lagerfaciliteter incl. frost og køl. Rummet giver med sine kameraer, 
mulighed for optagelse af sekvenser fra dagen, live streaming til andre 
lokationer samt mulighed for at tage optagelserne med hjem på et  
usb-stik til senere brug i fx markedsføring på de sociale medier,  
youtube, web mv.

Tilkøb kompetencer
Står I og mangler kokke, udviklere, ernæringseksperter, forskere,  
specielle ingredienser eller lignende til udviklingsdagen, er vi gerne  
behjælpelige. For mere information kontakt Gyda Bay på mobil 6118 8185 
eller mail gb@foodinnovationhouse.dk

Arbejdsbord  4 stk. 180x120 cm i rustfrit stål, på hjul, med en hylde 
Arbejdsbord, køl 3,5 meter fastmonteret 
Kogeblus 8 dobbelte med induktion
Vask 2 stk. samt quooker 
Køl 2 køleskabe, 1 stk. blæstkøl samt en kold jomfru 
Opvaskerum Opvaskemaskine og afrydningsvogne 
Anretter-/møderum Er indrettet med 2 udstillingsborde på hjul 180x60 
 og storskærm
Ovn 2 ti-stiksovne og 2 seks-stiks ovne. Digitale m/automatisk   
 rengøring og netforbindelse. Dansk produceret. 
Emfang Professionel løsning, der sikrer et godt arbejdsmiljø 
Kamera 2 observationskamera til streaming på fx youtube 
 el. andet forum

Fakta

Pris ex. moms for leje af udviklingskøkkenet pr. dag i tidsrummet kl. 8.00-16.00 
– lejer forpligter sig til at aflevere lokalet opryddet og grovrengjort.

Leje incl. slutrengøring  
for lejere og partnere

Leje excl. slutrengøring  
for alle eksterne brugere 

Udviklingskøkken  
og -bageri Taste lab Demo-restaurant Demo supermarked Fotostudie Konference, kantine, 

møderum

kr. 3.500,- kr. 5.000,-



Part of Food Innovation House

Udviklingsbageri

Hvilke muligheder er der i udviklingsbageriet?  
Med en innovationsdag i udviklingsbageriet åbner sig en vifte af  
muligheder. Her kan der ske nyudvikling af produkter, produkt- 
justeringer fx smag, fibre eller alternative ingredienser, salgsforbedrende 
møder eller innovationsforløb. Dagen kan naturligt fortsætte i taste lab, 
demo-restaurant eller noget tredje. Leg med kolleger, kunder, mål- 
grupper, maden, smage, konsistens og råvarer.

Hvad er indeholdt i lejen? 
Bageriet er moderne, fuldt udstyret og optimalt til ca. 10 personer.  
Med i lejen er et mødelokale med storskærm i direkte tilknytning  
samt lagerfaciliteter incl. frost og køl. Rummet giver med sine kameraer, 
mulighed for optagelse af sekvenser fra dagen, live streaming til andre 
lokationer samt mulighed for at tage optagelserne med hjem på et  
usb-stik til senere brug i fx markedsføring på de sociale medier, youtube, 
web mv.

Tilkøb kompetencer
kompetencerStår I og mangler en bager, udviklere, ernæringseksperter, 
forskere, specielle ingredi-enser eller lignende til dagen, er vi gerne  
behjælpelige. For mere information kontakt Gyda Bay på mobil 61 18 81 85 
eller mail gb@foodinnovationhouse.dk

Arbejdsbord, træ 2 stk. 180x120 cm på hjul 
Arbejdsbord, stål 1 stk. 180x120 cm på hjul
Herdovn, 3 etager 3 herder, for 3 plader pr. herd - indbygget damp
Stikovn Kapacitet: 1 stikvogn
Stikvogne 10 stikvogne/samkøringsvogne
Gærstop skab  Kølflex, med plads til to stikvogne
Dejdeler Hydraulisk til bløde deje, soft tryk funktion
Æltekar Fast kar, 2 hastigheder, 50 kg. 
Vandblander Digital med blandeventil og termostat
Røremaskine 30/15 liter, 2 kedler og værktøj
Vask og kogeplader Bord med indbygget vask og 2 kogeplader
Køl Skab til bageri - pladestørrelse 61x46 cm
Frostskab Skab til bageri - pladestørrelse 61x46
Opvaskerum Opvaskemaskine og afrydningsvogne
Anretter-/møderum Er indrettet med 2 borde på hjul 180x60 og storskær
Kamera 2 observationskamera til streaming på fx youtube el. lign.

Fakta

Udviklingsbageri Taste lab Demo-restaurant Demo supermarked Fotostudie Konference, kantine, 
møderum

Pris ex. moms for leje af udviklingskøkkenet pr. dag i tidsrummet kl. 8.00-16.00 
– lejer forpligter sig til at aflevere lokalet opryddet og grovrengjort.

Leje incl. slutrengøring  
for lejere og partnere

Leje excl. slutrengøring  
for alle eksterne brugere 

kr. 3.500,- kr. 5.000,-



Part of Food Innovation House

Faciliteter
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Demo-Restaurant – Gastro Moments

Hvilke muligheder er der i restauranten?  
Vil du vise frem, hvad du kan? Benyt demo-restauranten til 
arrangementer, som for eksempel salgsmøde om lancering 
af nye produkter til specifikke målgrupper herunder foodservice 
eller indkøbs personer fra detailkæderne. Benyt lys og lyd for 
at opnå et større sansestemningsbillede. Lokalet kan bookes 
seperat eller i sammenhæng med fx udviklingskøkken eller -bageri. 
Leg med kolleger, kunder, målgrupper, maden, smage, konsistens 
og råvarer.

Hvad er indeholdt i lejen? 
Via rummets kamera kan der optages og filmes ønskede sekvenser fra 
dagen, live streames til andre lokationer ligesom optagelserne kan tages 
med hjem på et usb-stik til analyse eller senere brug i fx markedsføring 
på de sociale medier, youtube, web mv.

Tilkøb kompetencer
Står I og mangler en bager, udviklere, ernæringseksperter, forskere, 
specielle ingredi-enser eller lignende til dagen, er vi gerne behjælpelige. 
For mere information kontakt Gyda Bay på mobil 61 18 81 85 eller mail 
gb@foodinnovationhouse.dk

Udviklingskøkken  
og -bageri Taste lab Demo-restaurant Demo supermarked Fotostudie Konference, kantine, 

møderum

Kapacitet 14 gæster - dog med mulighed for flere
Service Alt standardudstyr i en restaurantKøl, frost og tørlager 
 i nær tilknytning
Kamera 2 observationskamera til streaming på fx youtube el. lign.

Fakta

Pris for leje af demo-restauranten pr. dag i tidsrummet kl. 8.00-16.00  
inkl. slut-rengøring – lejer forpligter sig til at aflevere lokalet  

opryddet og grovrengjort

Pris ex. moms Lejere og partnere

kr. 1.500,- GRATIS
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Demo-Supermarked

Hvilke muligheder er der i demo-supermarkedet?  
I har hyldemeter, som i dele af et supermarked og kan samtidig  
benytte rummet til salgsmøder i trygge rammer omgivet af jeres  
produkter. Derudover er det oplagt til testopstillinger, alternative  
butiksindretninger, test af shop-in-shop løsninger, emballager og  
observations-studiefaciliteter til test på målgrupper, fotooptagelser  
til observationsstudie eller marketingmateriale – altsammen for at  
minimere risikoen for fejllanceringer og sikre listninger m.v.

Hvad er indeholdt i lejen? 
Rummet giver med sine tre kameraer, mulighed for optagelse af  
ønskede sekvenser fra dagen, live streaming til andre lokationer  
samt mulighed for at tage optagelserne med hjem på et usb-stik  
til senere analyse og brug i fx markedsføring på de sociale medier, 
youtube, web mv.

Tilkøb kompetencer
Ønskes intelligente shoppingsystemer fx eye-tracking eller 
hotspot-tracking, kan dette tilkøbes. Mangler I hjælp til udvikling 
af spørgeskema fra fx universiteter eller erhvervs-skoler, adgang 
til emballageudviklere, ernæringseks perter, forskere eller lignende, 
er vi gerne behjælpelige. For mere information kontakt Gyda Bay 
på mobil 6118 8185 eller mail gb@foodinnovationhouse.dk

Udviklingskøkken  
og -bageri Taste lab Demo-restaurant Demo supermarked Fotostudie Konference, kantine, 

møderum

Pris ex. moms for leje af demo-supermarked pr. dag i tidsrummet kl. 8.00-16.00 
– lejer forpligter sig til at aflevere lokalet opryddet og grovrengjort.

Leje incl. slutrengøring  
for lejere og partnere

Leje excl. slutrengøring  
for alle eksterne brugere 

kr. 3.500,- kr. 5.000,-

Fakta
Reolsystem Expedit, ca. 22 meter med tre hylder
Shop-in-shop  3 stk. fleksible øer
Køl og frost 2x1 stk. mindre moduler
Bord 2 stk. Wanzl ‘Your Table’
Værktøj Standardværktøjskasse 
Køl, frost og tørlager I nær tilknytning
Kapacitet Lokalet rummer max 30 personer
Kamera 3 observationskamera til streaming på fx youtube el. andet forum
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Fotostudie

Hvilke muligheder er der i fotostudiet?  
Fotostudiet står klar med kamera og lys. Her er plads til mindre 
opstillinger og pack shots. Der er hvidt bagrundslærred til rådighed. 
Medbring gerne alternative baggrunde og effekter.

Hvad er indeholdt i lejen? 
Fotostudiet er neutralt indrettet med et bord til opstillinger samt hvid 
baggrund på rulle. Der er et Canon kamera til rådighed, et kamera som 
er intuitivt let at betjene. Rummet egner til bedst til to personer.

Tilkøb kompetencer
Står I og mangler hjælp til fotografering, emballagespecialister, kokke, 
udviklere, ernæringseksperter, forskere eller lignende, er vi gerne 
behjælpelige. For mere information kontakt Gyda Bay på mobil 61 18 81 85 
eller mail gb@foodinnovationhouse.dk

Udviklingskøkken  
og -bageri Taste lab Demo-restaurant Demo supermarked Fotostudie Konference, kantine, 

møderum

Pris ex. moms for leje af fotostudiet pr. dag i tidsrummet kl. 8.00-16.00 – lejer 
forpligter sig til at aflevere lokalet opryddet og grovrengjort.

Leje incl. slutrengøring  
for lejere og partnere

Leje excl. slutrengøring  
for alle eksterne brugere 

kr. 1.000,- kr. 2.000,-

Fakta
Kamera Canon eos 77D
Professionelt lys 2 stk. Apature 120d samt 2 x soft box
Bord til opstillinger 75 x 180 cmBaggrundslærredHvidt på rulle - bredde 120 cm



Part of Food Innovation House

Bliv partner og få adgang til husets faciliteter

Bliv en del af Plantebaseret Innovations Hub samt Food Innovation House

For mere information kontakt Gyda Bay på mobil 61 18 81 85 eller mail gb@foodinnovationhouse.dk

4 gange p.a. valgfri gratis benyttelse af:
Udviklingskøkken, Udviklingsbageri,  
Demo-restaurant, Demo-supermarked,  
Konferencelokale med plads til 130 personer

2 gange p.a. valgfri gratis benyttelse af:
Udviklingskøkken, Udviklingsbageri,  
Demo-restaurant, Demo-supermarked,  
Konferencelokale med plads til 130 personer

6 gange p.a. valgfri gratis benyttelse af:
Udviklingskøkken, Udviklingsbageri,  
Demo-restaurant, Demo-supermarked,  
Konferencelokale med plads til 130 personer

48 gange p.a. valgfri gratis benyttelse af:
Udviklingskøkken, Udviklingsbageri,  
Demo-restaurant, Demo-supermarked,  
Konferencelokale med plads til 130 personer

BRONZE PARTNER
Pris kr. 1.950 pr. måned

GULD PARTNER
Pris kr. 5.950 pr. måned 

SØLV PARTNER
Pris kr. 3.250 pr. måned

PLATIN PARTNER
Pris kr. 9.500 pr. måned

Partnerskab giver blandt andet rabat  
på kurser, seminarer, workshops og  
konferencer samt:

•  Adgang til huset 24/7
•  Alle mødelokaler fra 4 til 35 personer
 Inkl. smartboard, receptions service,  
 kaffe, the, vand
•  Infocenter
•  Udstilling af brochure og produkter
•  Flyvende skrivebordsplads i videnscenter
•  Adgang til bøger og rapporter
•  Gratis deltagelse i Plantebaseret  
 Innovations hubs: formidlingsdage 
 og kommercialiseringsdage

Muligheder for tilkøb af ovenstående  
samt Tastelab og Smagstest. 



Part of Food Innovation House

Salgs- og kundemøder

Salgs-  
og kundemøder
•  Lancering af nye prodkter/kampagner
•  Produktion/opvarmning af jeres produkter 
 i udviklingskøkkenet/udviklingsbageriet 
•  Opstilling af produkterne i mødelokaler  
 og demo-supermarked 
•  Billeder af produkterne 
•  Streaming af mødet til andre lokationer 
•  Tilkøb af frokost i restaurant

Leje pr. dag excl. moms.  
Kan tilpasses efter behov.

kr. 7.000,-



Part of Food Innovation House

Kommercialiseringsdage
Her kan du møde erfarne virksomheder/mentorer, få sparring til at udvikle nye forretningsideer og koncepter, samt få en masse 
viden om alt, lige fra patenter og beskyttelsesstrategi til viden om de rigtige midler - på det rigtige tidspunkt.  

Ovennævnte viser forskellige midler i forskellige faser af en virksomhedsudvikling.  

På kommercialiseringsdagene vil du også få mulighed for at få sparring med Hands-on Mikrofonden på hvilke kapitalmuligheder, der findes  
samt hvad midlerne koster. Du kan læse mere om Hands-on Mikrofonden på hjemmesiden: hands-on-mikrofonden.dk

Kommercialiseringsdage

R&D Start-Up Take-off Development Maturity & Sale

Venture Capital LBO / Expansion
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Family Capital

Incubator

Business Angels
Start-Up Funds

Venture Capital

LBO / Expansion

Expansion Capital

Kontakt os:
Vil du gerne vide mere om Hands-on Mikrofonden,  
er du altid velkommen til at kontakte vores sekretariat

Jørgen Andersen, CEO
Mobil 4053 53 37
ja@foodinnovationhouse.dk 
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Part of Food Innovation House
Kontakt os:
Vil du gerne vide mere om Hands-on Mikrofonden,  
er du altid velkommen til at kontakte vores sekretariat

Jørgen Andersen, CEO
Mobil +45 40 53 53 37
ja@foodinnovationhouse.dk 



Plantebaseret Innovation Hub åbner den 1. marts 2021.  
Du er velkommen til at kontakte Gyda Bay  
for yderligere information samt et uforpligtende møde.

Gyda Bay, COO 
Mobil +45 61 18 81 85
gb@foodinnovationhouse.dk 

Jørgen Andersen, CEO
Mobil +45 40 53 53 37
ja@foodinnovationhouse.dk 

Katrine Ejlerskov,  
Erhvervsmedarbejder
Mobil +45 81 11 92 43
katrine.ejlerskov@vegetarisk.dk 

Dennis Hvam, 
Erhvervsmedarbejder
Mobil +45 22 10 05 96
dh@kombination.dk

I samarbejde med:

Food Innovation House
Lysholt alle 3 . 7100 Vejle


