INVITATION TIL WORKSHOP
WORKSHOP 2
VÆRDIKÆDEINNOVATION
18. september. 2018
Kl.17 – 21.00
Tilmelding senest 12. september

unikaamose@gmail.com

WORKSHOP 3
SALG & MARKEDSFØRING
25. oktober. 2018
Kl.17 – 21.00
Tilmelding senest 22. oktober

SÆT X I KALENDEREN NU
EUP – ”Egnsunikke produkter & services i Naturpark Åmosen” afholder 3
spændende efterårsaktiviteter. Her får du mulighed for at få adgang til central
viden og læringsværktøjer som du kan bruge i din virksomhed. Du bliver
ligeledes en del af et stærkt netværk som arbejder i og omkring Naturpark
Åmosen. På samtlige workshops er der mulighed for at møde spændende og
dygtige videnspersoner.

WORKSHOP 2 - VÆRDIKÆDER
Der vil være fokus på værdikæder, det betyder vi skal arbejde med jeres
produkter, kan de kombineres, kan de evt. sammensættes til pakker med andre
produkter, kan I udvikle nye produkter, kan I inkludere produktelementer fra
hinanden i jeres egne produkter, 4 spændende timer med fokus på forretningsog konceptudvikling.
Der er med andre ord tale om en GOD GANG DATING.
Vi vil få inspiration fra den virkelige verden ved hjælp af:
•
•

Madmarkedet i Korsør www.madmarked.net og
Jesper Zeilund www.jesperzeihlund.wordpress.com

unikaamose@gmail.com

WORKSHOP 4
SERVICE = OPLEVELSER
21. november. 2018
Kl.17 – 21.00
Tilmelding senest 15. november

unikaamose@gmail.com
Snarest du har tilmeldt dig,
modtager du nærmere beskrivelse
af workshoppen
Projektleder: Dina Overgaard
Mob.: 23 98 63 63

HUSK -TILBUD
Workshop på Dragsholm
20.august
Se mere her; ww.nclf.dk/kalender/

Høstmarked -Sorø
Workshop 1 blev afholdt i april og selvom du ikke deltog på vores første workshop,
kan du godt være med på de 3 workshops vi afholder her i løbet af efteråret.
Det vigtigste er at du er forberedt og engageret.
Vi arbejdede med produktet på vores sidste workshop. Det er derfor vigtig at du har
bearbejdet de emner og temaer som vi havde på dagsorden.
”Hvad er dit produkts ”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?

8.september fra kl. 10-15.00
Se mere her;
www.facebook.com/skotteogstentoft/

