Vil du være med til at fortælle historien?
Der findes mange enestående oplevelser og spændende produkter i og
omkring Naturpark Åmosen.
Vil du være med til at sætte fokus på den lokale fortælling og udbrede
kendskabet til vores produkter og services, så kom til
KICK-OFF på Bromølle Kro den 8. februar 2018 fra kl. 14.00
Program for eftermiddagen
✓ Kl.14.00 Velkomst og præsentation af dagen og Projekt Egnsunikke Produkter.
Velkomst ved Ole Tofthøj Rasmussen, Center og Sekretariatschef Naturpark Åmosen. Præsentation
af Projekt Egnsunikke Produkter ved Projektleder Dina Overgaard.
✓ Kl.14.20 Thorkil Boisen; Fra biolog til Is kunstner og fødevareentusiast. Tidligere formand for Regional
Madkultur og Smagen af Danmark og indehaver af Boisen-Is på Bornholm. Thorkil løfter den lokale
fødevareproduktion op i et helikopter perspektivet, han viderebringer egne erfaringer fra bl.a.
Bornholm og giver os gode bud hvordan vi kan styrke vores egnsunikke produkter.
✓ Kl. 15.00 Michael Andersen; Mælkebonde, 2 generation på Tøvestensgaarden. Hvis man kan tale om
lykkelige dyr og mennesker, så må det være her på disse fredede engarealer nær Trelleborg de findes.
Michael producerer Enggræsmælk fra Tude Ådal, er eneleverandør af mælk til Ostebørsen. DNA’et i
Michaels græsmælk er essentielt, hvad gør det ved fortællingen om mælken og hvorfor gør det
produkterne fra Tudeå til en succes. Michael viser os ”mælkevejen” og fortæller os om vejen hertil.
✓ Kl.15.30 Pause, lidt lokalt mundgodt
✓ Kl.16.15 Jesper Zeihlund; Hvis der er en som har arbejdet strategisk og praktisk på tværs af landbrug
og fødevare så er det Jesper. Han arbejder ikke med luftkasteller, han er klar i spyttet når det handler
om at starte, opbygge eller videreudvikle en forretning. Jesper har i mange år arbejdet med det ”Det
kulinariske fødevareerhverv”, og senest været involveret i opbygningen af Nordisk Center for
Lokalefødevare. Jesper vil give klare bud på hvordan et råprodukt bliver til en oplevelse, hvad kræver
det og hvorfor fortællingen er så væsentlig.
✓ Kl.17 Tak for i dag. Spørgsmål til dagens emner og oplægsholderne. Netværk og tværfagligt input
frem til kl.18.00

Kun den enkelte kan sætte mål for sin egen virksomhed, men input og inspiration får vi alle fra verden omkring
os. Samarbejde på tværs, kendskab til ”naboen” og viden om det som foregår udenfor vores egen matrikel,
bidrager til at vi bliver bedre til at drive vores forretning.

Viden om projektet
Naturpark Åmosen har fået tildelt økonomiske midler fra LAG til at igangsætte et forløb som skal
arbejde med produktudvikling, branding og synlighed på tværs af de mange lokale iværksætter og
entreprenører. Ideen er at vi bliver bedre til at arbejde sammen, udvikle på tværs og skabe nye
forretningskoncepter. Projektet strækker sig over to år.
Projektet Egnsunikke produkter & services fra Naturpark Åmosen er et meget konkret og praktisk
forløb, hvor vi præsenterer relevante værktøjer for den enkle virksomhed, hvor vi samarbejder og
igangsætter forskellige synlighedsaktiviteter, inspirerer til innovation og samarbejde på tværs.
Vores mål er at Naturpark Åmosen og projektet kan agere løftestang for en positiv udvikling hos
den enkle virksomhed og overordnet for hele området.
Hvad får du ud af det?
•
•
•
•
•

Mulighed for at få dit produkt eller din service certificeret og gøre brug af Brandet ”Naturpark
Åmosen”
Mulighed for at deltage i div. workshops og temaaftener
Få adgang til viden og læringsværktøj
Blive del af en fælles markedsføring og en række synlighedskampagner
Deltage i aktiviteter lokalt, regionalt og nationalt.

Sammen skal vi blive bedre til at sælge vores egne og hinandens oplevelser.
Det bliver med sikkerhed udfordrende, inspirerende, spændende og sjovt.
Vi glæder os. Rejsen starter nu! - Så sæt kryds den 8. februar, vi ses på Bromølle Kro.

Praktisk information
Dato: 08.02.2018
Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup
Website: http://naturparkaamosen.dk/
Tilmelding: SEND en mail til unikaamose@outlook.dk - SENEST den fredag den 02.02.2018

Projektet er støttet af:
LAG Midt - Nordvestsjælland
ERHVERVSSTYRELSEN Landdistriktspuljen

Du finder mere viden her:
http://naturparkaamosen.dk/
https://www.facebook.com/naturparkaamosen/

