INVITATION TIL NETVÆRKSMØDE HOS AAK
(TIDL. AARHUS OLIEFABRIK) 7. DECEMBER 2017
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 2016-2018 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. 5 er torsdag den 7. december kl. 16.00-18.15 hos AAK (tidl.
Aarhus Oliefabrik) i Aarhus.
PROGRAM
16.00 Velkomst og præsentation af AAK – den bemærkelsesværdige udvikling og
de unikke produkter v. Sales Manager for Nordic and Baltics, Erik Møller Madsen, AAK
16.40 Rundvisning
17.20 Et sødmefyldt foredrag om smag, jul og chokolade v. direktør og
sensoriker Lisbeth Ankersen, INNOVACONSULT
18.00. Lidt lækkert at gå hjem på, fri networking og 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 tirsdag den 5.
december 2017 kl. 13.00. Der er et begrænset antal pladser. Deltagelse er gratis.
AAK i Aarhus har gennemgået en bemærkelsesværdig udvikling de seneste 10
år. Domicilbygningen på M. P. Bruunsgade er i dag hotel, og alt er samlet på
havnearealerne i Aarhus. Tilbage er også kun EN råvare – Shea kernen, der forarbejdes til højtforædlede produkter til den internationale ”confectionary” og
kosmetik industri. Og så lige verdens mest avancerede chokoladelaboratorium……………….

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
srm@agrofoodpark.dk
AAK:
Slipvej 4
8000 Aarhus C

