
 

 

 

 

 

 

Maten, måltiden och turismen möts för affärsskapande möten och måltidsupplevelser. 
Här får du kraft för att göra bättre affärer. 
Finn nya marknader och partners att samarbeta med.Utveckla nya 
marknadsanpassade produkter.  
Skapa samverkan mellan mat, måltid och turism. 
dLämna Framtidsbygd med känslan att ”det här ska jag göra när jag kommer hem” 

 
Sverige – det nya matlandet  
Vi arbetar med frågan hur regeringens vision för att skapa fler jobb genom att satsa på 
mat och upplevelser, kan bli en kraft för din affärsutveckling. Hur kan vi använda 
visionen konkret? 
 
Affärsutveckling  
Vi inspirerar entreprenörerna att tillsammans utveckla nya produkter och nå nya 
marknader, genom goda exempel och nätverkande. Kanske landsbygdens artister inom 
mat och turism behöver goda managers och agenter som partners? 
 
Gemensamma projekt  
Vi försöker få igång gemensamma projekt med entreprenörer som vill arbeta med 
affärsutveckling, exempelvis:  

 Hur får vi fler exportmogna produkter?  

 Hur får vi en starkare lokal identitet på produkterna?  

 Hur får vi samverkan och kunskapsutbyte mellan de många aktörer som finns? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När och var?  
 
Växjö den 15-16 september: Vi arbetar med turism med upplevelser, boende och måltid. 

 

Östersund 5-6 oktober: Utomhusturism (Outdoor) med utomhusmåltider och 

mathantverk. Hur kan mathantverkarna gagnas av turism, inte minst utomhusturism? Att 

få äta utomhus är mycket efterfrågat av turister, men det finns lagar och regler som ställer 

till problem. Hur löser vi detta? 

 

Stockholm 15-16 november: I Stockholm lyfter vi två närliggande teman. 

 Det finns många ”företagarnas vänner” som ska stötta företagen. Hur ökar vi 

samverkan mellan dessa och motverkar fragmentisering?  

 Bland storstädernas turister finns en stor efterfrågan på landsbygdsupplevelser,  

men i dag är det är få som erbjuder sådana produkter. Hur utvecklar vi dessa 

upplevelser på landsbygden?  

 

Kristianstad den 5-6 december: Huvudtemat i Skåne är drycker, men vi diskuterar också  

exportfrågor. 

 

Symposiet i Göteborg i april blev mycket lyckat Vad vi kom fram till kan du se på  

www.framtidsbygd.se 
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