
Et målrettet spor i udviklingsprogrammet Spirende Fødevareoplevelser 

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE

Der er en stadigt stigende efterspørgsel på autentiske oplev
elser, og det giver nye muligheder for at styrke forretningsud
viklingen for danske fødevarevirksomheder. Flere kvalitets
smagsoplevelser giver ambitiøse virksomheder mulighed for 
yderligere vækst gennem oplevelser. 

Fokus er på fødevarevirksomheder, der endnu ikke har identifice
ret og udnyttet deres potentiale for oplevelser. Forløbet er for jer, 
der målrettet ønsker at udvikle jeres kommercielle oplevelser.

I bliver klædt på til at indarbejde oplevelser som en strategisk 
del af jeres vækst. I kan vælge mellem tre aktiviteter:

• Værtsskab og ruter
• Bedre mad på tallerkenen
• Oplevelser som spydsspids for mødeturisme

Deltager I på et eller flere af sporene, skal I være villige til at 
investere tid og ressourcer i forløbet. I får udarbejdet en vækst
plan, der er fundamentet for, at I kan skabe udvikling og om

sætte jeres potentiale for oplevelser til varig vækst. I vælger selv 
en ekstern rådgiver, der er specialist på jeres felt. Til gengæld 
medfinansierer vi jeres indsats og refunderer op til 50% af ud
giften til den eksterne rådgiver.

DET FÅR I UD AT DELTAGE I FORLØBET
I får 1:1 sparring og udarbejdet en vækstplan af en ekstern råd
giver samt mulighed for at deltage i kollektive træningscamps 
opnår I kompetencer til at udfolde virksomhedens fulde poten
tiale for oplevelser. Samtidig får I en klar forståelse for, hvordan 
I alene eller sammen med andre omsætter jeres nye viden til at 
sammensætte og igangsætte kommercielle fødevareoplevelser.

OPLEVELSESFYRTÅRNE
Blandt forløbets deltagere bliver ca. 10 virksomheder med sær
ligt vækstpotentiale udvalgt som oplevelsesfyrtårne. Oplevel
sesfyrtårnene har potentiale til at udvikle noget større og er 
villige til at investere tid og ressourcer i at professionalisere 
indsatsen i samarbejde med andre. Vi tilbyder disse deltagere 
en sparring, der matcher deres udviklingsmuligheder.

FOKUS PÅ KVALITETS-
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VI TILBYDER
I får mulighed for at få medfinansiering til en ekstern rådgiver 
med speciale inden for jeres felt, som hjælper med at udarbejde 
en skræddersyet vækstplan til virksomheden. I investerer jeres tid 
i forløbet. 

Hvis I fx køber ekstern rådgivning for 50.000 kr., skal virksom
heden selv betale 25.000 kr. Spirende Fødevareoplevelser medfi
nansierer og refunderer de resterende 25.000 kr. – dog maksimalt 
50% af omkostningerne.

HVAD FÅR I UD AF DE ENKELTE SPOR?
Gennem intensivt arbejde med fødevarevirksomheder ved vi, hvor 
der ofte skal sættes ind i virksomheden. De fire spor giver jer kom
petencer til at omsætte udfordringer til resultater.

•  Flere kvalitetssmagsoplevelser: Vi sætter fokus på at skabe 
vækst gennem autentiske oplevelser og omsætte dem kommer
cielt til gavn for jeres bundlinje.

•  Bæredygtighed: Vi giver jer opskriften på at udvikle virksom
heden mod oplevelser og bæredygtighed.

•  Internationalisering: Vi sikrer, at I blive klar til eksport og 
hjælper jer til at gøre eksport og oplevelser til en succesfuld del 
af virksomheden. 

•  Produktivitet: Vi retter jeres fokus på de interne processer og 
samarbejder med leverandører for at gøre oplevelser og jeres 
produktion konkurrencedygtig. 

YDERLIGERE INFORMATION
Kontakt projektleder Andreas Cæsar Møller Jensen på 24 98 80 03 / 
ac@vhsyd.dk eller projektleder Kai Winter på 31 63 69 45 / 
kwi@vhsyd.dk

Læs mere om Syddanske Fødevareklynge på www.syf.dk

PROGRAMMETS FORLØB

STEP 2
• Godkendelse
• Bevilling

STEP 1
• Screening
• Valg af spor

STEP 3
•  Valg af ekstern  

rådgiver
•  Opstart af vækstplan
•  Opstart af kollektive 

træningscamps

STEP 4
• Færdig vækstplan

  


