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Hyvä yrittäjä, kehittäjä ja yhteistyökumppani;
Olet lämpimästi tervetullut rakentamaan ja löytämään mahdollisuudet
Ruoka- ja bioalan kestävälle tulevaisuudelle
Toivomme mukaan nykyisiä ja tulevia yrittäjiä tai yrittäjyydestä kiinnostuneita, jotka haluavat kehittää alaa ja omaa
osaamistaan. Sinun ei tarvitse olla ruoka-alan ammattilainen, mutta toivomme sinulta innokasta heittäytymistä
keskusteluun.
Mukana on useita yhteistyökumppaniyrityksiä, kuten Olvi ja Valio, tuomassa esiin toimialan uusimpia trendejä,
ydinosaamista korkeakouluista ja toisen asteen oppilaitoksista, ruoka-alaa tukevista hankkeita, kuten Ruokalaakso,
sekä kuntien elinkeinoelämän edustajia.

Teemana Ruokaketjun kokonaiskestävyys
Ruokaketjun kokonaiskestävyydessä otetaan huomioon kotimaisen ruuantuotannon- sekä jalostuksen
kehittäminen niin, että se on nyt ja tulevaisuudessa taloudellisesti, sosiaalisesti sekä ekologisesti kannattavalla
pohjalla. Luomme myös parhaat olosuhteet ruoka- ja bioalan kansainvälisille innovaatioille!

Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.3.2019
Ilmoittaudu tästä linkistä
Lisätietoa:
Matti Laitinen
+358 44 785 6333
matti.laitinen@savonia.fi

Toimintatapa ja polku kehittämiseen

Ennen

Loppuasiakkaiden, yritysten nykytilan,
tarpeiden sekä globaaleiden
haasteiden tunnistaminen ja
yhteistyökumppaneiden
kontaktointi.

Foorumi 21.3.2019

Jälkeen:
Jatkopolut

Tulevaisuuden trendien sekä mahdollisuuksien
tunnistaminen - Korkean osaamisen,
poikkitieteellisyyden ja yhteisen näkemyksen
hyödyntäminen foorumissa uusien tuotteidenja palveluiden kehityksessä.

Uusien palvelujen ja tuotteiden
kehittäminen sekä kaupallistaminen
hyödyntämällä yhteisiä resursseja Oman liiketoiminnan kannattavuuden
varmistaminen tulevaisuuteen.

Ohjelma
Aamupäivä:
Yhteiskuljetus Varkaus - Kuopio - Iisalmi
-Avointa verkostoitumista
Keynote puheenvuorot kokonaiskestävyydestä
Kahvitarjoilu
Anne Raudaskoski, Ethica Oy
“Kiertotalous on paras tapa rakentaa tulevaisuutta”
Pia Hortling, yhteiskuntasuhde- ja hankintajohtaja, Olvi Oyj
"Kestävän kehityksen trendien vaikutus juomateollisuuteen"
Juha Nousiainen, Alkutuotanto- ja maidonhankintajohtaja, Valio Oy;
"Näkökulmia hiilineutraaliin maitoketjuun"
Hannu Nykänen, Ympäristö- ja biotieteiden laitos: yliopistotutkija, Itä-Suomen Yliopisto
"Takaisin kiertoon: metaanista ja hiilidioksidista rehuksi"
Lounas (omakustanteinen)
Iltapäivä:
Tulevaisuuden Innovaatiot: Kestävän ruokaketjun haasteiden ratkaiseminen monialaisesti
Tulevaisuuden ruoka- ja bioliiketoiminnan kehittäminen
Yhteenvetoja Jatkopolkujen varmistaminen - Kohti kestävää yhteistyötä ja tuloksia
Tervetuloa mukaan rakentamaan tulevaisuutta!
Innovatiivisin terveisin
Matti Laitinen & Business Center -tiimi
Business Centerissä luomme merkittävää yrittäjyyden oppimisympäristöä, palveluita innovaatioiden kaupallistamiseen, verkostoja niin
yrittäjyydestä kiinnostuneille, Startupeille ja konkareille yrityksen eri kehitysvaiheissa. Tuemme ja kehitämme myös yrittäjyyskasvatuksen
toteutumista maakunnassa.

