
 ■ MISSA INTE!
Vinnaren i Matverk kl 13.00.

Träffa inspiratörer, branschkollegor och experter. Upptäck 
framtida möjligheter för ditt företag. Här finns konkreta 
kostnadsfria möjligheter inom produkt-, process-, affärs-, 
marknads- och hållbarhetsutveckling. Eller är testbädden 
för nya produkter och tjänster något för ditt företag? 

 ■ TA DEL AV ALLT DETTA:
»  Finalen av innovationstävlingen Matverk Stockholm 

Nya produkter med smak av Stockholm. Lyssna till pitcharna 
och provsmaka bidragen. Prisutdelning med Landshövdingen 
och kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. Matverk Stock-
holm arrangeras av MatLust och Länsstyrelsen Stockholm.

»  Så växer mitt företag med hållbarhet – case och inspiration 
Företag inom livsmedelsbranschen som har tagit del av Mat-
Lusts kostnadsfria utvecklingsprogram, berättar om sina fram-
gångar, motgångar och lärdomar. 

»    Ökad mångfald för angelägna samhällsutmaningar 
Hur matchning mellan lantbruksföretag och arbetssökande eller 
nyanlända kan bidra till att öka grönsaksodlingen på friland. 
Seminariet arrangeras av Länsstyrelsen Stockholm.

»  Slowdating och dialogmöten med experter 
Affärer, hållbarhet, råvaror, mathantverk, förädling, resurs- 
effektivisering, varumärke, livsmedelskunskap, jordbruk, stöd-
systemen, smakfeedback, offentlig marknad, produktens mer-
värden... Vad behöver ditt företag för att växa med hållbarhet?

 ■ VAR, NÄR, HUR?
Dag:  Onsdag 20 november.
Tid:  09.00–16.00. Frukost 08:30.  
 Delta under hela eller delar  
 av dagen.
Plats:  MatLust/Södertälje Science 
 Park, Kvarnbergagatan 12,  
 Södertälje. 
För: Primärt för små och medel- 
 stora livsmedelsföretag.
Övrigt:  Kostnadsfritt att delta. 
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Program 20 november
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08.30  Frukost & registrering

09.00 Välkommen! 
Ulrika Lundberg, landsbygdsdirektör vid Länsstyrelsen Stockholm och Rickard Sundbom, 
Stadsdirektör i Södertälje kommun.

09.15 Final i Matverk Stockholm – pitcharna 
09:20 Presentation av Matverks jurygrupper & tävlingspitchar. 
10:30 Smaka på tävlingsbidragen och mingla med de tävlande.

11.00 Parallella sessioner:  

Så växer mitt företag med hållbarhet – case och inspiration  
» Företag som har tagit del av MatLusts kostnadsfria utvecklingsstöd berättar om de verktyg de 
fått med sig och den resa de gjort – som inkluderar både framgångar, motgångar och lärdomar. 
Du får lyssna till Rosendals Trädgård, Ekologiska Säljbolaget, A:rlig och Il Forno Della Pita.

 Hur kan arbetssökande och nyanlända bidra till ökad grönsaksodling? 
» Maria Dirke från Agro Sörmland leder en dialog om hur matchning mellan lantbruksföretag och 
arbetssökande eller nyanlända kan bidra till att öka grönsaksodlingen på friland.  
Seminariet arrangeras av Länsstyrelsen Stockholm.

12:00 Lunch à la Carolas Eko

13.00 Final i Matverk Stockholm – prisutdelningen 
Landshövding Sven-Erik Österberg och Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, 
delar ut pris till vinnarna av Matverk Stockholm 2019. 

14:00 Slow-dating & dialogmöten med experter till konkret nytta för ditt företag 
» MatLust och Länsstyrelsen bjuder på två timmar av intensiva och inspirerande samtal med 
företagare och experter inom olika aspekter av livsmedelsföretagande.   
» Träffa experter inom affärsutveckling, strategisk hållbarhet, råvarukunskap, processutveckling, 
mathantverk, stödsystem, livsmedelskunskap, marknadsföring, grossistledet, offentlig mat m.m. 
» Ta med din produkt och få värdefull feedback från en erfaren smakexpert. 
» OBS! Detta pass riktar sig till små och medelstora livsmedelsföretag och syftar till att ge 
massor av kunskap, inspiration och nya kontakter för ökad tillväxt och hållbarhet. 

16:00 Slut
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