SAMSØ FØDEVARENETVÆRK
ARRANGEMENTSPROGRAM

FORÅR 2016

EKSKURSION TIL SKOTLAND

21. - 26. februar

Samsø Fødevarenetværk drager på ekskursion til Skotland.
Her skal smages på whisky, besøges producenter og spises lokal mad af bedste kvalitet.
Program udsendes særskilt og tilmelding til turen er lukket.

PRODUKTUDVIKLING MED
SAMSØ BÆR

3. marts kl. 12.00-16.00

Samsø Bær har en stærk produktserie, som nyder stor succes både lokalt og nationalt, bl.a. via Føtex’ Go
Local serie. Samsø Bær vil naturligvis gerne fastholde den positive udvikling og lancere endnu flere nye
produkter baseret på lokale råvarer.
Derfor vil de nu gerne - som Samsø Syltefabrik tidligere har gjort - invitere Samsø Fødevarenetværk til
at være med til at inspirere og udvikle ideer, der kan blive til nye produkter.
Dagens workshop tager udgangspunkt i to produktkategorier, safte/frugtdrikke og kompotter, og vi
skal smage, lege og prøve os igennem en eftermiddag i køkkenet. Vi slutter dagens workshop af med at
smage på produkterne under et hyggeligt måltid.
Workshoppen med Samsø Bær er en del af Samsø Fødevarenetværks vision om, at vi løfter i flok og hjælper
hinanden til udvikling, der styrker vores fælles Samsø brand. Har du og din virksomhed lyst til og brug for nye
input, hvor netværkets medlemmer kan bidrag, skal du være mere en velkommen til at komme med forslag
til Louise.
STED: SÆLVIGBUGTENS CAMPING
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VÆKST-/EKSPORTRÅDGIVNING OG
ERHVERVSSERVICEMULIGHEDER

15. marts kl. 13.00

Væksthus Midtjylland står i samarbejde med Samsø Erhvervs- og Turistcenter for erhvervsservice på Samsø.
Eftermiddagens arrangement giver dig chancen for at høre nærmere om konsulenterne arbejder med vækstkortlægning via Væksthjulet.
Endvidere vil der også blive informeret om de aktuelle regionale og nationale vækstprogrammer, der skal
understøtte regionens virksomheders bestræbelser på at skabe vækst og mere eksport. I forbindelse med
arrangement kan du lave en privat aftale med væksthusets konsulenter – kontakt Louise, for at lave aftale.
Tilstede vil være vækstkonsulenter Troels Peter Gade og Per Høj Jørgensen fra Væksthus Midtjylland.
STED: SAMSØ KOMMUNE, SØTOFTE 10, MØDELOKALE FØLGER

FÆLLESSPISNING: DANMARK OG SYRIEN

12. april kl. 16.00-20.00

Det er efterhånden blevet tradition for temaaftener, hvor vi går i køkkenet sammen og kreerer et fælles måltid. Det skal vi også denne aften, og det i selskab med nogle af øens nyere beboere, nemlig en gruppe syrere.
Vi skal i fælleskab lave et udvalg af danske og syriske retter, som vi efterfølgende spiser sammen i hyggeligt
samvær og erfaringsudveksling.
STED: SÆLVIGBUGTENS CAMPING

DET LILLE SOMMERHOTEL

27. april kl. 16.00-18.00

Virksomhedsbesøg. Helle byder indenfor på sit populære sommerhotel i Ballen.
Vi får rundvisning, lejlighed til at stille spørgsmål, og vi slutter af med et glas og en lille bid.
STED: DET LILLE SOMMERHOTEL, AAVEJ 15-17, BALLEN

SAMSØ CIDER

19. maj kl. 16.00-18.00

Virksomhedsbesøg hos Mette og Martin, nogle af netværkets nyeste medlemmer. Samsø Cider er en helt ny
virksomheder, der har føjet cider til rækken af autentiske Samsø produkter. Mette og Martin fremviser produktionslokaler, deres nyåbnede butik, Kunststalden, byder på en let anretning - og mon ikke vi skal smage
et glas cider?
STED: KUNSTSTALDEN / SAMSØ CIDER, KÆRBAKKEN 13, HAARMARK
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TILMELDING TIL SAMSØ FØDEVARENETVÆRK
MEDLEMSKABET FORTSÆTTER UÆNDRET, MEDMINDRE MAN AKTIVT MELDER SIG UD
DEADLINE FOR TILMELDING FOR NYE MEDLEMMER ER 01.03.2016

Priser
Stor virksomhed (over 10 ansatte)
Lille/mellemstor virksomhed 		
Iværksætter*					

kr. 2.500 + moms for forår/sommer 2016
kr. 1.500 + moms for forår/sommer 2016
kr. 1.000 + moms for forår/sommer 2016

*) Iværksættere er her en virksomhed, der er opstartet inden for de sidste tre år. Dvs. efter 1. januar 2013.
Det er datoen for CVR-nr.-registrering, der er bestemmende for alder på virksomhed.
Prisen for medlemskabet dækker to deltagende medlemmer.
Ønskes der flere deltagere i netværket, er prisen 1.000 kr. per person.

UDFYLD VENLIGST
Virksomhedsnavn:
CVR-nr.:
Adresse:
Tlf.:

Medlem 1:
Navn:
Email:

Medlem 2:
Navn:
Email:

Medlem 3:
Navn:
Email:

Medlem 4:
Navn:
Email:

Denne blanket (eller blot de nødvendige oplysninger) sendes til
Louise Rahr Knudsen hos Samsø Erhvervs- og Turistcenter på: aulrk@samsoe.dk
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe på tlf. 20953104.

