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• Adresse i Vojens
• 1 af i alt 6 nye erhvervshuse i Danmark
• Dækker 12 sydjyske kommuner + Middelfart Kommune
• Supplement til kommunernes erhvervsservice
• Knudepunkt for tværgående samarbejde og videndeling

Nyt erhvervshus 
for Sydjylland + 
Middelfart kommune
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• Spirende Fødevareoplevelser

• TASTE

• Syddansk Fødevarehub

Portefølje
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Mona Nissen Bach
Projektleder i Sydjylland

Spirende 
Fødevareoplevelser

Rafael de Souza Hannisdal
Projektleder på Fyn 
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Projektet 
Spirende Fødevareoplevelser

• 50% medfinansiering af 150.000kr
• Egenbetaling på 2000kr

• Virksomheden skal timeregistrere 65%

• Markedsperspektivering til 2 rådgivere

• Ingen primærproduktion/hektarstøtte i samme CVR nr.

Vækstplan

Vækstplanen skal som minimum indeholde: 

1. Konkrete anvisninger på vækst

2. Målbare effekter
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CASE

Lillis

Ejerne har et ønske om etablering af en forretningsplan og
vækststrategi, som kan sikre både det kort-og langsigtet
forretningsperspektiv.
Der ønskes hjælp til at sikre at såvel koncept, positionering
samt værditilbud til kunden optimeres. Forretningsmodellen
ønskes bygget, så konceptet er skalérbart.
Derfor ønskes en afdækning af vækstpotentialet, herunder om
et franchisekoncept vil være en mulighed på sigt.
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”- Det var en fed følelse. Alt det udenom var der styr på. Så kunne vi koncentrere os om is og 
personale, siger Rasmus Iversen”

Rasmus Iversen fortryder ikke, at han sagde ja tak til at komme med i Spirende 
Fødevareoplevelser. Samarbejdet har været utrolig givtigt, synes han. Derfor vil han heller 
ikke tøve med at medvirke igen, hvis han skulle finde på en ny idé.
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CASE

Det Franske Hus

Det Franske Hus v/ Thierry Manane ønsker forslag til en
markedsføringsstrategi med særlig fokus på online
markedsføring og social media strategi. Thierry har
ambitioner om, at hans kunder skal have et bedre kendskab til
hans virksomhed og en spændende kulinarisk oplevelse når de
booker Diner Transportable hos ham.



”– Jeg var skeptisk i starten, men jeg lod mig overbevise, og det har i den grad båret frugt. 
Jeg har ligget vandret lige siden, siger Thierry Manane, der allierede sig med et kompetent 
webbureau”

Foruden masser af ordrer fra nærområdet har han oplevet, at der er folk, som ringer fra så
fjerne egne som Dubai og Sydney, fordi de skal til Danmark og holde fest, og det i den
sammenhæng er Det Franske Hus, der dukker op, når de googler.

– Det er næsten for godt til at være sandt, siger Thierry Manane.



• Dansk-tysk fødevare projekt finansieret af 
Interreg

• 11 partnere på begge sider af grænsen
• Vidensinstitutioner, marketingbureau og 

fødevareproducenter

• TASTE vil tage fat i de økonomiske, 
miljømæssige og sociale udfordringer i 
forbindelse med bæredygtighed indenfor 
fødevareproduktion

• Kompas, Akademi og Label/Brand

TASTE
Teamwork Across border on Sustainable, Tactical and Energy 
effecient food innovation
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Består af to strukturfondsprojekter: 

• Fremtidens Fødevarer

• Fremtidens Forretningsmodeller

Fremtidens Fødevarer er et innovationsprojekt, til 
udvikling af nye produkter, services og løsninger 

Fremtidens Forretningsmodeller er 
udviklingsprojekt, hvor virksomheder kan få 
medfinansiering til ekstern rådgivning til at løse 
konkrete problemstillinger

Yderligere er der afsat en pulje til underlaget af 
virksomheder, der endnu ikke er klar til at indgå i 
strukturfondsprojekter

Syddansk Fødevarehub:
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