WORKSHOP

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

15 nov 2016

WORKSHOP
Challenge Bootcamp – Future in Flavours
Nordic Taste & Flavour Centre tar nu nästa steg i sin utveckling mot att bredda sin
verksamhet. Förutom seminarier, utbildningar och kurser kommer de nya satsningarna
innebära att initiera projekt där företag samverkar kring gemensamma frågeställningar.
Den 15 november tar vi smaken till en ny nivå och bjuder in till en Challenge Bootcamp
– Future in Flavour på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Food and Bioscience i
Göteborg.

Syfte
•

Att samla aktörer i livsmedelsbranschen
för en dialog kring intressanta områden
för initiering av forskningsprojekt

•

Att identifiera konkreta projektidéer där
livsmedelsbranschen kan samverka för
att driva forskning och utveckling på
smakområdet framåt.

Målgrupp
Vi vänder oss till dig som arbetar inom livsmedelsbranschen (små som stora företag)
och som vill vara med och påverka svensk forskning och utveckling på smakområdet.

Innehåll
Trendspaning – Oh Grow Up!
3 Lennart Wallander (VD på reklambyrån Food & Friends) ger dig de senaste trenderna
inom mat och smak, att ta med er i utvecklingen av era produkter.

Mer information hittar du på www.sp.se/conffood

ANMÄL DIG PÅ
www.sp.se/conffood

Program mm.>>>

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Program
15 nov 2016
09.30-10.00

Kaffe & smörgås

10.00-10.10

Välkomna!
Maksim Pettersson Löfgren och Evelina Höglund
Projektledare respektive assisterande forskare,
Nordic Taste & Flavour Centre

10.10-11.00

Oh grow Up - Trendspaning
Lennart Wallander
VD, Food & Friends

11.00-12.00

Inspirationsföreläsningar
SP:s forskare ”öppnar dina ögon” för möjligheterna inom olika
områden via korta föreläsningar

12.00-12.45

Lunch

12.45-14.30

Initiering av idéer och samverkansprojekt
Grupparbeten utifrån cafépedagogik som handleds av Nordic
Taste & Flavour Centres medlemmar

14.30-15.15

Mingelfika och individuell prioritering av intressanta
projektförslag
Välj nästa utmaning som du vill vara en del av lösningen för!

15.15-15.45

Första spadtaget inför framtiden
Vi identifierar nästa steg på vägen samt avslutande
diskussion och frågor

Anmäl dig på
www.sp.se/
conffood

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

ALLMÄN INFORMATION
Plats:

SP Food and Bioscience, Frans Perssons väg 6, 402 29 Göteborg
Karta med vägbeskrivning finns på:
http://www.sp.se/sv/about/find/places/Sidor/default.aspx

Kostnad:

Gratis för medlemmar i Nordic Taste & Flavour Centre och för
dig som är intresserad av att bli medlem. Begränsat antal
platser. Medlemmar har förhandstur.

Boka tidigt rabatt!
Om du bokar plats senast 1 oktober på både Challenge Bootcamp och utbildningen
Kryddkvalitet den 16 november får du 1000 kr rabatt.

För frågor kring utbildningen, medlemskap etc. kontakta Maksim Pettersson Löfgren;
maksim.petterssonlofgren@sp.se, +46 (0)10 516 66 70

Sista anmälningsdag är 1 november. Anmäl dig på www.sp.se/conffood
Glöm inte att notera eventuella matallergier

ANMÄL DIG PÅ
www.sp.se/conffood

