INVITATION TIL WORKSHOP
WORKSHOP 1
24.april. 2018

Kl.17 – 21.00
HVOR?
Formidlingscenter Fugledegaard
Bakkendrupvej 28
4480 St.Fuglede

Tilmelding skal ske senest

d.15.april på
unikaamose@gmail.com
Kontakt 23 98 63 63

KEND DIT PRODUKT
Workshop 1 er den første i en serie på 4 workshops, der afholdes af projektet
"Egnsunikke produkter & services i Naturpark Åmosen”. De 4 workshops er tilrettelagt
således at læringsforløbet er sammenhængende og i et naturligt flow.
Den første workshop har til formål at sætte spot på dit produkt eller din service.
Her skal I hver især udforske jeres produktidentitet.
•
•
•
•

Hvad er dets ”DNA”
Hvad vil du med dit produkt og din produktion?
Hvorfor gør du det?
Hvad er det som gør dit produkt eller din service til noget helt særligt?

Spørgsmål som er nærliggende at stille, men tør du og får du det gjort?
For at bringe disse emner i spil, vil Helena Grayston, bedre kendt som Syltedroningen
komme til Fugledegaard og dele ud af sin viden og bringe din i spil.

INSPIRATIONSTUR

Snarest du har tilmeldt dig,
modtager du nærmere
beskrivelse af workshoppen

Helena Grayston
www.syltedronningen.dk
Se udsendelsen med
Master Fatman
goo.gl/FEctfC

TILBUD
Fælles Inspirationsture til:
Odsherred 3.-4. april

Inspiration er vigtig, hvordan gør de andre og kan min egen forretning udvikles med
inspiration fra andre. Som en del af et samarbejde med NCLF Nordisk center for
fødevarer og som en del af et projekt MADMekka, har vi fået mulighed for at være
med, henholdsvis til Odsherred og til Skåne. Der vil være spændende
virksomhedsbesøg, et højt fagligt niveau samt sanselige oplevelser.

www.nclf.dk/begivenhed/studieturi-odsherred

Følg link her til højre og læs mere. Der er en meget lille egenbetaling og
projektet ”Egnsunikke produkter & services i Naturpark Åmosen” vil afholde
transportudgifterne. Kontakt Dina Overgaard på unikaamose@gmail.com eller mob.:
23 98 63 63 for information og tilmelding.

www.nclf.dk/begivenhed/studieturii-skaane

Se program og indhold her:

Skåne 2. – 3. maj

