INVITATION TIL NETVÆRKSMØDE PÅ NORDIC
SEED A/S I ODDER TORSDAG 28. JUNI 2018
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. 8 er torsdag den 28. juni er hos Nordic Seed A/S i Odder kl.
16.00- ca. 18.15
PROGRAM
16.00 Velkomst v. Borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune
16.10 Præsentation af Nordic Seed A/S v. Driftschef Ole Lykke, Nordic Seed A/S
16.40 Rundvisning – bl.a. med stop hos Knold & Top v. Erik Tybirk
17.30 ”Tour de Force” om udviklingen af økologisk produktion i Danmark v. Økologichef Kirsten Holst, SEGES
18.00 Jacob fra Green Vibe Burger & Bistros Foodtruck griller og serverer smagsprøver på lokale specialiteter, og du kan nyde den smukke udsigt over Aarhus
bugten
18.15 Fri networking
TILMELDING
Du tilmelder dig ved at sende en mail med oplysning om dit navn
og virksomhed til event@agrofoodpark.dk. Tilmeldingsfristen er tirsdag den 26.
juni 2018 kl. 13.00. Der er et begrænset antal pladser. Deltagelse er gratis.
Nordic Seed A/S’s forretningsområde er kornforædling, sortsrepræsentation og
handel med frø og sædekorn. Omsætningen er ca. DKK 300 mio., og på de 300
hektar i Dyngby arbejdes der primært med forædling af vårbyg, ærter og hestebønner. Nordic Seed forædler både konventionelle og økologiske produkter, og
ser et særligt stort vækstpotentiale inden for økologien.

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
Nordic Seed A/S:
Grindsnabevej 25
Dyngby
8300 Odder

