INVITATION TIL NETVÆRKSMØDE HOS LMO I
HINNERUP ONSDAG D. 20 FEBRUAR 2019
Business Region Aarhus ønsker i samarbejde med Agro Food Park og
erhvervsrådene at styrke netværket blandt virksomheder og institutioner inden
for landbrugs- og fødevareområdet, samt stimulere til udvikling af nye innovationssamarbejder.
Det gør vi bl.a. gennem i alt 12 arrangementer i 2016-2019 på virksomheder i
hele Business Region Aarhus, hvor små, mellemstore og store fødevarevirksomheder får inspiration til udvikling af markeds- og vækststrategier, der kan øge
den enkelte virksomheds konkurrenceevne, omsætning og antal beskæftigede.
Arrangement nr. 11 er onsdag d. 20. februar hos LMO, Trigevej 20 i Hinnerup
kl. 15.30- ca. 18.15
PROGRAM
15.30 Netværkskaffe
16.00 Velkomst v. Borgmester Niels Borring, Favrskov Kommune
16.05 Præsentation af LMO og det danske rådgivningssystem v. adm. direktør Jan Winther, LMO
16.25 Future Farming v. chefkonsulent Søren Bisp, SEGES
16.45 20 års fokus på forædling og merværdi v. adm. direktør Nicolai Hansen, KMC
17.05 Insektprojektet Invaluable v. projektleder Lars-Henrik Lau Heckmann, Teknologisk Institut
17.25 Meat 2030 v. director, Group Sustainability Monica Klepp Bjerrum, Danish Crown
17.45 En hilsen fra en af de lokale helte og ildsjæle i Favrskov Kommune, Sall Whisky
18.00 Netværksbuffet

TILMELDING
Du tilmelder dig ved at sende en mail med oplysning om dit navn
og virksomhed til event@agrofoodpark.dk. Tilmeldingsfristen er mandag d. 18.
februar 2019 kl. 13.00. Der er et begrænset antal pladser. Deltagelse er gratis.
LMO lægger smukke lokaler til dette unikke Business Region Aarhus arrangement, hvor fokus er på ”Future Farming” – fremtidens nye landbrugsformer og
teknologier. LMO er Danmarks store rådgivningsvirksomhed på landbrugsområdet, og yder en 360 graders faglig rådgivning på højt niveau til danske landbrug –
i både mark, stald, juridiske og økonomiske forhold.

Business Region Aarhus:
Et samarbejde mellem 12
østjyske kommuner med
fokus på vækst og udvikling til gavn for hele
Danmark.
Business Region Aarhus
er centrum i den danske
fødevareklynge. For at vi i
fællesskab kan styrke den
internationale synlighed
og kendskabsgrad om
vores førende innovationsmiljø har Business
Region Aarhus udgivet
publikationen ”A Great
Place For Food Innovation”, som gratis kan rekvireres.

Spørgsmål og yderligere
information:
Kontakt Søren Madsen
Agro Food Park på
21 63 88 46 eller
srma@agrofoodpark.dk
LMO:
Trigevej 20
8382 Hinnerup

