
Storting 2019 – Entreprenörskap och hållbar tillväxt 
Varmt välkomna till Storting 2019. Den 30 januari är det dags att samlas på Bjertorp Slott 
för en dag fylld med intressanta föreläsningar, diskussioner och nätverkande. Vi kommer 
få njuta av god mat, ha tid till möten och samtal med kollegor samt träffa nya bekantskaper 
som kan bjuda till nya och givande kontakter.
  
Under 2018 har Lokalproducerat i Väst genomgått en rad förändringar. Vi har fått nya medarbetare 
med kompetenser som kompletterar vårt rådgivarteam. Vi kommer därför presentera oss i vår nya 
sammansättning och vad vi kan erbjuda lite närmare. Missa inte det! Senare komer det att bjudas på 
föreläsningar om de utmaningar och glädjeämnen som man möter som entreprenör med hållbarhet 
i fokus. Eftermiddagen ägnas åt framtidsspanande gällande kommande projektsatsningar och möj-
ligheter och vad det innebär för er medlemmar. Vi avslutar dagen  med handfasta workshops för att 
få möjlighet till fördjupning och diskussion. 

Däremellan kommer vi naturligtvis njuta av den utsökta maten och fantastiska miljön på Bjertorp 
Slott, känt för sin spännande historik men naturligtvis även sin satsning på hållbarhet och entrepre-
nörsskap genom att välja lokala producenter och lokala råvaror.

Välkomna!  Marcus, Cecilia, Malin, Anna, Oskar och Mattias
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Program

ca 9.00 – 9.30 Frukost och mingel 

ca 9.30 – 9.45  Marcus hälsar välkommen och presenterar dagen. 

ca 9.45 – 10.20 Hur kan vi stötta er? 
 Presentation av oss rådgivare och våra kompetensområden 
ca 10.20 – 11.00 Inspirationsföreläsning Fia Gulliksson 

ca 11.00 – 11.20  NKI, branschrådsnominering

ca 11.20 – 12.00  Småföretagarens vardag, Björn Cederblad 

ca 12.00 – 13.30  Lunch och mingel

13.00 – 14.45  WORKSHOPS (Se detaljerad information nästa sida.)  

Miniseminarierna och workshops sker i 2 omgångar 13.30–14.00 och 14.15–14.45 under eftermiddagen. 
OBS! Du behöver inte bestämma dig för vilka aktiviteter du vill delta på förrän du är på plats.



WORKSHOP 1 | 13.30 – 14.00 & 14.15 – 14.45
Mattias, Strategi mot DVH 

WORKSHOP 2 | 13.30 – 14.00 & 14.15 – 14.45
Visit Sweden, utveckla besöksnäring

WORKSHOP 3 | 13.30 – 14.00 & 14.15 – 14.45
Framtidens försäljning – var finns morgondagens konsumenter”

WORKSHOP 4 | 13.30 – 14.00 & 14.15 – 14.45
Marknadsföring och beställarkompetens. 
Om hur du får bästa resultat med dina marknadsinsatser.

WORKSHOP 5. | 13.30 – 14.00 & 14.15 – 14.45
Fia Gulliksson, Hållbar tillväxt

ca 14.45 – 15.45  Fika, mingel och produktpresentation
  
ca 15.45 – 16.00  LPIV 2019, projekt och andra nyheter 
 
ca 16.00 – 16.10  Utvärdering 
    
ca 16.10 – 16.30 Summering och avslut   

Senast onsdag 16 januari till malin@lpiv.se
Stortinget vänder sig till Lokalproducerat i Västs medlemmar och är kostnadsfritt. Övriga deltagare 
betalar 500 :- + moms, om inget annat är överenskommet. Faktura skickas vid anmälan. 
Glöm inte att ange om du är vegetarian, glutenintolerant etc.

Om våra gästföreläsare:
Fia Gulliksson, moderator och föreläsare
Matkreatör, entreprenör och hedersdoktor
Fia Gulliksson är en framgångsrik matkreatör som förenar hög gastronomisk kvalitet, kreativitet 
och kultur med ett starkt hållbarhetsperspektiv. Hon är Hedersdoktor vid Mittuniversitetet för en 
rad hållbara varumärken som satt Jämtland på kartan, bl.a ”Östersund - Creative City of  Gastro-
nomy” i UNESCOs nätverk. Genom sitt passionerade engagemang för resurseffektiv och hållbar 
utveckling är hon en sann inspiratör för entreprenörskap, mod och regional utveckling.

Björn Cederblad
Entreprenör som sätter hållbarhet i fokus
Björn är entreprenör ut i ”fingerspetsarna”. Han driver och äger Purpose & Trust AB, Sunnanå 
Consulting, Jigger i Skåne AB. För oss kommer han berätta om sin resa med Swedish ZIP. Ett företag 
som han startade 2018 och som levererar mjölk från svenska kor, havrekärnor och sojabönor i ZIP 
förpackningar. Han delar med sig av de möjligheter och hinder han har upplevt som småföretagare. 


