
 ■ MISSA INTE!
Vinnaren i Matverk kl 13.15

Anmälningslänk finns även på www.matlust.eu.

ANMÄLAN                     

Välkommen till MatLust och Matverk Stockholm – 
en heldag fylld till bredden av matinnovationer, 
företagsstrategier, nätverkande och samverkan. 
Vi inspirerar både hjärnceller och smaklökar. 

 ■ ETT AXPLOCK UR PROGRAMMET:

»  Matverk Stockholm – pitchar, prisutdelning och provsmakning.

»  Seminarier & workshops:
- Om hur bemanningen i livsmedelsbranschen kan underlättas.

- Crash course i effektiva processer - vad kan lean göra för ditt företag?

- Måltidsturism som möjlighet för affärs- och landsbygdsutveckling. 

- Matrapporten 2017. Insikter & inspiration kring svenskarnas matvanor.

»  Södertäljerullen – MatLust i samarbete med Mathias Dahlgren.

»  Lönsamheten i livsmedelskedjan:
- Lönsamhet i en (o)hållbar livsmedelskedja – idag och imorgon.  

Med Jakob Söderberg, chef för affärsrådgivning på LRF Konsult.  

- Företag berättar om sina strategier för ökad lönsamhet – Paradiset,  

Printz Bageri och Konstantine’s.

- Digitalisering av livsmedelskedjan – en rakare väg från jord till bord.  

Med Per Möller, seniorkonsult på Macklean.

-  MatLust ger ditt företag kostnadsfria utvecklingsmöjligheter. 

 ■ VÄLKOMMEN! 

 ■ TID OCH PLATS
Dag:  Tisdag 28 november.
Tid:  Klockan 08.30–16.00.
Plats:  Tom Tits Experiment, 
 Storgatan 33, Södertälje. 
Övrigt:  Kostnadsfritt att delta.  
 matlust@sodertalje.se

Nya vägar till lönsamhet  
28 november

http://matlust.eu/aktivitet/nya-vagar-till-lonsamhet/
mailto:matlust@sodertalje.se


ANMÄL DIG HÄR ELLER PÅ MATLUST.EU    

Program 28 november

matlust.eu • Följ oss på Facebook
MatLust ger kostnadsfritt stöd till små och medelstora företag för att främja en hållbar och lönsam livsmedelsnäring i Stockholmsregionen. MatLust 
drivs av Destination Södertälje med Södertälje Science Park, KTH, Acturum Biovation och Saltå Kvarn som samarbetspartners.

08.30  Frukost: smörgås från Printz Bageri och smoothie från Kostia.

09.00 Välkommen! 
Karin Voltaire, projektägare MatLust & Destination Södertälje samt Ulrika Geber, 
landsbygdsdirektör, Länsstyrelsen i Stockholms län.

09.15 Final i Matverk Stockholm – pitcharna 
09:15 Presentation av Matverks jurygrupper & tävlingspitchar. 
10:30 Smaka på tävlingsbidragen och mingla med de tävlande.

11.00 Berika ditt företag – välj bland fyra seminarier/workshops 
» Hur ser ditt personalbehov ut? Kreativ miniworkshop där företagare står i centrum och 
intervjuas av potentiella medarbetare. Leds av Södertäljeentreprenören Maria Carapi. 
» Effektivisera dina processer. En timmes crash course i vad lean kan göra för ditt företag. En 
ögonöppnare kring slöseri – och väldigt roligt. Leds av lean-experten Eric Kimsjö från Scania. 
» Måltidsturism som möjlighet för affärs- och landsbygdsutveckling. Lyssna till, och diskutera 
med. företagen Lilla Bjers på Gotland och Fjärdhundraland. Värd: Länsstyrelsen i Stockholms län. 
» Måltiden i förändring – Matrapporten 2017. Insikter och inspiration kring svenskarnas 
matvanor. Leds av Pontus Dahlström, byråchef på branschledande Food & Friends.

12:00 Framtidens hållbara lunch – Södertäljerullen

13.15 Final i Matverk Stockholm – prisutdelningen 
T.f. landshövding Åsa Ryding och Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, delar 
ut priset till det tävlande lag som ska representera Stockholm i nationella finalen av Matverk. 

14:00 Lönsamheten i livsmedelskedjan 
14:00 Lönsamhet i en (o)hållbar livsmedelskedja – idag och imorgon. Jakob Söderberg, chef för 
affärsrådgivning på LRF Konsult, om var lönsamheten i livsmedskedjan finns – och varför. 
14:30 Fika. Njut av ett dignande fikabord signerat Printz Bageri, Konditori Genuin och Tom Tits. 
15:00 Företagens egna berättelser. Johannes Cullberg från Paradiset, Maria Printz från Printz 
Bageri, Kostas Foutsitzidis och Marija Bogdanovic från Konstantine’s. Tre företag på olika platser 
i livsmedelskedjan, med olika resor framför sig, berättar om sina strategier för ökad lönsamhet. 
15:30 Digitalisering av livsmedelskedjan – en rakare väg från jord till bord. Per Möller på 
Macklean om digitaliseringen av livsmedelskedjan och utmaningarna som följer med den. 

 Under hela dagen har du tillgång till MatLusts experter som berättar om 
kostnadsfria utvecklingsmöjligheter för ditt företag. 
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