INVITATION TIL NETVÆRKSMØDE HOS PALSGAARD
A/S I JUELSMINDE ONSDAG D. 20 MARTS 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. 12 er onsdag d. 20. marts hos Palsgaard A/S, Palsgaardvej 10 i
Juelsminde kl. 15.45 - ca. 18.15
PROGRAM
15.45 Netværkskaffe
16.10 Velkomst v. Borgmester Kasper Glyngø, Hedensted Kommune
16.20 Præsentation af Palsgaard A/S – et spændende univers af fødevareingredienser v. CEO
Jakob Thøisen
16.50 War on suger - but taste is (still) King v. General Manager Nordics & Baltics Jacob Ravn Nielsen, Firmenich Flavours
17.20 20 år med kasserne v. Landbrugs- og Klimachef Svend Daverkosen, Aarstiderne/Barritskov
17.50 12 værdigivende netværksarrangementer der har bragt os tættere sammen v. Sekretariatschef Jane Baad Jensen, Business Region Aarhus
18.00 Vegetar sandwich og juice fra køkkenet på Barritskov
18.15 Så småt tak for i dag
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. marts 2019 kl.
13.00. Der er et begrænset antal pladser. Deltagelse er gratis.

I 1908 grundlagde Einar Viggo Schou firmaet Palsgaard – i dag Palsgaard A/S.
Mere end 100 år senere er Palsgaard A/S en af verdens førende leverandører af
emulgatorer og stabilisatorer til den internationale fødevareindustri. Palsgaard
A/S er aktive i mere end 100 lande og har applikations- og test centre i Danmark,
Singapore, Mexico, Kina, USA og Rusland.

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
PALSGAARD A/S:
Palsgaardvej 10
7130 Juelsminde

