Veje til vækst
DU ER EN AF DE LANDMÆND, DER TÆNKER NYT
DU VIL NOGET ANDET end at producere mere af det samme. Du har modet og lysten til at vise, hvordan
dansk landbrug kan skabe vækst i fremtiden. Du er allerede i gang eller står med en unik idé. Du er måske ikke
alene; det kan være, at forretningen bygger på et samarbejde mellem to eller flere partnere.

Lige nu er du i tvivl om, hvordan du kan gøre et afgørende spring fremad.

Skab forretning og vækst
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Mød og spørg eksperterne
GUSTAF BOCK, chefkonsulent, SEGES
Jeg stille sammen med dig skarpt på ideen og udvikling af din forretning.
Fokus: Ingen idé er for vild - men den skal udfordres.

WEBINAR
FÅ DEN NYESTE VIDEN OG VÆRKTØJER
Følg webinaret ”Vælg nye veje til vækst”. Her præsenterer
SEGES forretningsudviklings-eksperter den nyeste viden om,
hvordan du skaber vækst og forretning. Og der vil være tid til,
at du kan spørger eksperterne til råds.

Du kan deltage via din computer fredag den
26. februar 2016, kl 13.00.
Du finder et link til webinaret på seges.dk eller
Facebook-siden ”Veje til vækst i landbruget”. Du
kan også sende en mail til akch@seges.dk.
Har du ikke mulighed for at følge
webinaret, kan det ses senere
de samme to steder.
Deltagelse er gratis.

KRISTIAN SKOV, Seniorkonsulent, SEGES
Jeg skaber overblik, struktur og retning på din proces når du forretningsudvikler.
Fokus: Forretning for dig og værdi for dine kunder

RANDI FRIIS HANSEN, Seniorkonsulent, SEGES
Jeg kan give dig råd om oplevelsesøkonomi og brugerdreven innovation.
Fokus: Se dit produkt med forbrugernes øjne – og skab stærke koncepter

WEBINAR

WILLIAM SCHAAR ANDERSEN, Specialkonsulent, SEGES

Deltag via din computer i
”Vælg nye veje til vækst”. Det
finder finder sted fredag
den 26. februar kl. 13.

Jeg ved en masse om strategisk udvikling for værditilvækster og små fødevareproducenter.
Fokus: Få styr på udfordringer og muligheder og hent forretningen

Bliv udfordret på din ide og resultater
og få inspiration til at komme videre
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MØD LØVERNE

LØVENS HULE 1
FÅ TJEKKET DIN FORRETNINGSIDE
Fire løver glæder sig til at sætte tænderne i din forretnings
idé og dine tanker om vækst. De vil ruske den fra hinanden og
slikke sig om munden, hvis de er tilfredse. Får du løverne til
at spinde, kan de tildele dig en pose penge til rådgivning og
sparring, så du kommer længere med din forretning. Løverne har mulighed for at tildele dig op til 45.000 kr. til køb af
rådgivning.
Når Løvens Hule er vel overstået, og er du er en af de heldige
og dygtige, der har fået penge af løverne, så er der en sidegevinst til dig. Du bliver en af ”vækstdriverene” i projektet
”Nye bæredygtige veje til vækst” og får mulighed for at få profileret din forretning over for kunderne samt for at få danske
landmænd inspireret til at tænke nyt og gå nye veje.

De fire løver er personer med unikke viden og erfaringer, når det gælder udvikling
af landbrugs- og fødevarevirksomheder – den fjerde er unik til at navigere i kaos og
skabe opmærksomhed, så målene nås.

JESPER ZEIHLUND

Grundlægger / Food Experience Innovator. Tilknyttet Nordisk Center for Lokale
Fødevarer. Arbejder med innovation og forretningsudvikling omkring nicheprodukter og gastronomi, og forfatter til bøger om inovation og lokale fødevarer.

LOUISE HELMER

CEO, Centrovice, før det udviklingschef og chef for kvæg- og svinerådgivningen
samme sted. Louise er optaget af såvel udvikling af forretningen som hardcore
landbrugsproduktion.

KARSTEN DEJBJERG

TILMELDING

FÅ
EN POSE PENGE

CEO, Tamaco, og arkitekten bag samarbejdet mellem Thise-leverandører og Coop
om økologisk oksekød. Karsten har i 20 år været leder af Friland Food, der ejes af
Danish Crown.

BODIL MØLLER

Fru Møllers Mølleri. Foruden salg af eget mel er der på Bjeragerhougård bageri,
gårdbutik, slagterbutik, restaurant, salg af grøntsager og blomster, kafferisteri, og
et væld af aktiviteter.

Få en plan for hvordan du skal tackle

udfordringer og muligheder

til at købe råd og
sparring
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MØD kolleger og få
specialisters bud på,
hvordan du kommer
videre

Spring fremad
Få sparring af dine rådgivere, få et netværk af
kollegaer og råd fra engagerede medarbejdere på
SEGES.
BLIV ”VÆKSTDRIVER” i projekt

”Nye bæredygtige veje til at skabe vækst
i landbruget” – vi har brug for dig som
frontløber og rollemodel for dem, der
tænker nyt og har modet og lysten til at
gøre tingene anderledes.

Foruden dine egne rådgivere, kan du trække på
eksperter og specialister
på SEGES, der har viden
og gode råd at give dig
både hvad angår produktion, miljø, bæredygtighed, jura, ledelse, ideudvikling, forretning og
meget mere.

Få vurderet dine evner
til at tackle udfordringer og muligheder

Alle, der udfylder tilmeldingsskemaet til Løvens hule, er inviteret med til kickoffmødet.

KICKOFF
Kickoffmødet
”Tank op og læg ruten mod vækst”
den 5. april 2016
hos SEGES, Aarhus N.
Deltagelse er gratis.
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RÅDGIVNING OG SPARRING OMSÆT IDE
OG PLAN TIL FORRETNING OG VÆKST
Nu skal der arbejdes. Er du en af de udvalgte, som løverne har
givet en pose penge til råd og sparring, skal du nu arbejde videre
med at udvikle din forretning og skabe vækst i resten af 2016.
Dine erfaringer og oplevelser håber vi, at du vil dele med alle
andre. Via videoer og opslag på sociale medier samt artikler
i fagblade fortæller du andre, hvordan du er kommet dertil,
hvor du er, og hvad du gør for at komme videre. Du viser andre
landmænd og interessenter i landbruget, hvordan udviklingen
af dansk landbrug også kan være i fremtiden.
Du får kommentarer og tilbagemeldinger, der kan give dig
noget at bygge videre på og får skabt en historie omkring dine
produkter.
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Kig i værktøjskassen
I DEN FØRSTE finder du viden og værktøjer du kan
bruge hvis du er idé eller udviklingsfasen

LØVENS HULE II TJEK AF VÆKST
De sidste råd og den sidste sparring får du, når du for anden
gang står i Løvens Hule. Her vil panelet endnu engang udfordre dig. Denne gang på om du har hørt efter de gode råd, de
gav dig sidst, om du har sat gang i det,
du ville, og om du har udnyttet råd
fra rådgivere og eksperter til at
komme videre med forretning
LØVENS HULE II
og vækst. Og løverne vil give
Løvens hule II finder sted i
dig deres sidste bud på, hvor
november 2016 hos
du nu skal gribe fat.
SEGES, Aarhus N.

FØLG MED PÅ SIDELINJEN
LÆR AF DE ANDRE
Måske er du ikke helt klar til at stille dig foran løverne i hulen,
men går med et eller andet i tankerne, der kan ændre din egen
forretning og skabe vækst i fremtiden.
Så kan du få både viden, værktøjer, inspiration og andres
erfaringer ved at deltage i webinaret ”Vælg nye veje til
vækst” og følge med i, hvordan det går deltagerne i Løvens
Hule.

I DEN ANDEN er der viden og værktøjer, du kan bruge,
når du er i implementerings- og driftsfasen

TILMELD DIG PROJEKTETS NYHEDSBREV

ved at sende en mail til akch@seges.dk, klik ind på landbrugsinfo.dk/forretningsudvikling og følg Facebook-siden
”Veje til vækst”. Du kan også deltage i diskussionerne i LinkedIn-gruppen ”Forretningsudvikling i Landbruget”.

Du finder værktøjskasserne her
FIND OS
seges.dk

KICKOFFMØDE
TANK OP OG LÆG RUTEN MOD VÆKST

Programmet vil byde på netværk med kolleger og specialisters
bud på, hvordan du kommer videre med
at få udviklet, planlagt og skabt
forretning og vækst.

MØD LØVERNE IGEN og få et
kærligt spark, der bringer dig
endnu videre i 2017

FØLG MED I DIT EGET TEMPO

Du finder tilmeldingsskema til
Løvens hule her. Skemaet skal indsendes senest 14. marts til SEGES.
Er du én af de udvalgte, møder
du løverne den 31. marts
fra kl. 9.00 til 15.00 hos
SEGES, Aarhus N.

Veje til vækst er bud fra projekt ”Nye bæredygtige veje til at skabe
vækst i landbruget” til aktiviteter, der understøtter landbrugsvirksomhedernes udviklingsmuligheder i forhold til at gå nye veje for at
skabe vækst og forbedre konkurrenceevnen. Det gør projektet ved
at demonstrere metoder og værktøjer målrettet rådgivning af landmænd, der ønsker at undersøge udviklingsmulighederne på deres
bedrift – og følge vejen mod resultater.

SEGES P/S
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N

T +45 8740 5000
E info@seges.dk
W seges.dk

