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22/3: Lär dig mer
om Lean
Lean är en strategi för driva ditt
företag mer effektivt på ett hållbart sätt. MatLust, KTH och Saltå
Kvarn bjuder in till inspirationsseminarium! Läs mer »

Foto: Margaret Berry, Openlab

8/3: Framtida trender inom hållbara livsmedel
Hur ser trenderna ut för ekologisk
och klimatsmart mat?
Vilka är recepten för framgång för
framtidens livsmedelsföretag?
n Välkommen till MatLusts och Openlabs
frukostmöte i spektakulära Dome of Visions vid KTH i Stockholm. Vi ska prata
framtidstrender när det gäller mat och
hållbarhet och du får bland annat lyssna till Edward Boëthius, trendanalytiker
på United Minds och Charlotte Bladh

André, ordförande för Organic Sweden.
Edward och Charlotte bjuder på trendspaningar och tankar kring framtida
affärsmöjligheter och utmaningar för
den hållbara livsmedelsnäringen.

Välkommen till Dome of Visions på
Valhallavägen 79 i Stockholm den
8 mars. Frukost serveras från 07.30
och mötet börjar klockan 08.00.
Anmäl dig här »

22/3: Förpackningar,
hållbarhet och waste
Välkommen till MatLusts nätverk
som fokuserar på olika aspekter
av förpackningar, denna gång
bjuder vi på en expertföreläsning
om förpackningar med inriktning
på waste. Läs mer »

19/5: Konferens och
forskarträff kring hälsa,
matkvalitet och miljö
Välkommen till BERAS Internationals stora miljökonferens. Här
träffar du framstående forskare,
företagare och andra experter.
Läs mer »

10/3, 2016

Om MatLust

10/3: Marknadsföring via sociala medier
n Träffa Johan Hedberg, grundare
av Matgeek, www.matgeek.se, och få
en rejäl dos inspiration kring hur ditt
företag kan använda sociala medier
som kraftfullt marknadsföringsverktyg.
Johan, som är f.d. PR-konsult och marknadsförare, ger dig värdefulla tips och
råd kring strategi och val av kanaler.
Johan, som bygger sitt företag på sociala medier, framför allt YouTube, berättar

också om sig egen resa och delar med
sig av såväl framgångar som lärorika
misstag.

Välkommen till MatLust på Kvarnbergagatan 14 A i Södertälje den 10 mars.
Frukost serveras från 07.30 och mötet
börjar klockan 08.00.
Anmäl dig här »

MatLust är ett 5-årigt EU-projekt
som främjar en hållbar och lönsam
livsmedelsnäring i Stockholmsregionen genom att ge kostnadsfritt stöd till små och medelstora
företag. MatLust är en del av
satsningen på Södertälje Science
Park och drivs av Destination
Södertälje, med KTH, Acturum/
Biovation Park och Saltå Kvarn
som partners.
Läs mer på www.matlust.eu.
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