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EMBALLAGE 
DER SÆLGER
Få ny viden og inspiration 
og mød andre fødevareproducenter 
fra Danmark og Letland

Har du svært ved at finde tid til at gøre alle overvejelserne omkring den helt 
rigtige emballage til dine produkter, så træk to dage ud kalenderen og hør 
”fagfolkene” fortælle om de nye emballager og få en snak med ”kollegerne” fra
Danmark og Letland om, hvad de gør. 
Vi hører også, hvordan to mindre danske virksomheder har introduceret 
deres produkter i detailhandelen og deres erfaring med det.

Tid og sted: 
7. og 8. juni 2017 
IDA Mødecenter, lokale 212
Kalvebod Brygge 31-33, 
1780 København V. 

Overnatning: 
Wakeup Copenhagen,
Carsten Niebuhrs Gade

Pris: 995,-  kr. 
Prisen inkluderer deltagelse i workshop, middag onsdag aften, overnatning 
på hotel med morgenmad, virksomhedsbesøg, bustransport

KOM OG HØR 
HVORDAN ANDRE 

PRODUCENTER
 HAR UDVIKLET DERES 

EMBALLAGE.

DEN 3.-5. OKTOBER 
TAGER VI PÅ 

GENVISIT I RIGA, HVOR
 DER OGSÅ VIL VÆRE 

EN WORKSHOP
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7. juni kl. 9:30 – 17:00
09.30 – 10.00 Kaffe og brød 

10.00 – 10.15 Velkommen 

10.15 – 17.00 

 Hvad betyder den globale udvikling indenfor   
 fødevarer for valget af emballage til lokale  
 fødevarer. 
 Klaus Damberg, Emballage Gruppen 

 Innovative, bæredygtige emballageløsninger  
 – hvilke muligheder findes i markedet? 
 – fokus på små og mellemstore  
 virksomheders behov for emballage. 
 Søren Rahbek Østergaard,  
	 Teknologisk	Institut

 Hvad skal der til for at sælge dine varer i de  
 større supermarkedskæder? 
 FoodNetwork fortæller om erfaringerne  
 med ”BilkaInnovation” 
 Anni Simonsen, FoodNetwork 

 Best practice 1 
 -Når emballagen bliver en meget stor del af  
 produktet/erfaringer med introduktion af  
 produkter i BilkaInnovationsprojektet 
 René Nellemose, Easywine2Go

 Best practice 2 
 -Udvikling af en helt ny emballage, storytelling og  
 henvendelse til ”First mover segmentet”/ 
 erfaringer med introduktion af produkter i  
 BilkaInnovationsprojektet 
 Mette	Svanberg,	Tea	by	Bohea

13.00 Frokost

 Efter frokosten er der mulighed for at sparre med  
 de andre deltagere omkring egne produkter og  
 udfordringer

 Idéproces

Kl. 19.00 Vi spiser sammen i Madklubben

8. juni kl. 9:00 – 16:00

9.00 Afhentning i bus ved hotellet

 Virksomhedsbesøg 
 

17.00 De lettiske deltagere sættes af i lufthavnen  
og de danske ved hotellet

PROGRAM

Tilmelding: 

Sidste frist 1. juni 2017
til Conny Hanghøj på coh@vifu.net 
eller 5098 0037

Bemærk:

Workshoppen 
foregår på engelsk

KOM OG HØR 

EN ” FIRST MOVER”  

FORTÆLLE


