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Webinar: "Planteproteiner på det globale marked? Den internationale
efterspørgsmål og produktudvikling - i lyset af coronakrisen og på længere sigt"
Dansk Vegetarisk Forening, Netværk for Fremtidens Planteproteiner i Danmark
Online via Zoom
Onsdag den 17. juni 2020, 14.00-17.00 (gratis for relevante deltagere)

Vi har fået rigtig mange tilbagemeldinger på vores survey vedrørende ”Netværk for
Fremtidens Planteproteiner i Danmark”.
Mange har ønsket at høre mere om forbrugeranalyser – trends, barrierer, muligheder samt
om den internationale udvikling. Koblingen mellem disse ønsker samt det faktum at vi ikke
alle kan mødes i det fysiske rum gør, at vi har planlagt et webinar med de to vigtigste
internationale organisationer og to danske aktører med eksport-ambitioner.
Vi hører i medierne, at danskerne angiveligt vil have mere kød under coronakrisen, men
samtidig at det ser anderledes ud på det globale marked med stigning i efterspørgsel på
kødalternativer i både USA og Kina. Hvad er op og ned, og hvad er mulighederne på kort og
mellemlangt sigt?
Du vil have mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne, og i forlængelse af oplæggene
vil der være en workshop med fokus på, hvad Danmark kan/bør gøre netop nu i forhold til det
globale marked.
PROGRAM
14.00-14.05
14.05-14.25
14.25-14.45
14.45-15.25
15.25-16.05
16.05-16.55
16.55-17.00

Velkomst
Henrik Lund, Naturli’ Foods – har coronakrisen påvirket eksportambitionerne, og hvad er planerne på mellemlangt sigt?
Ulrich Kern-Hansen, Organic Plant Protein – har coronakrisen påvirket
eksport-ambitionerne, og hvad er planerne på mellemlangt sigt?
Alan Iván Ramos, ProVeg International - Incubator – status på udviklingen
og efterspørgslen i EU og globalt netop nu?
Nate Crosser, Good Food Institute – status på udviklingen og efterspørgslen i
USA netop nu?
Workshop (kun for bekræftede netværksdeltagere – spørgsmål om netværket
kan rettes som direkte svar på denne mail)
Tak for i dag

Vi håber, at vi ses!
YDERLIGERE OPLYSNINGER SAMT TILMELDING
Kontakt Mette Fisker hvis du har spørgsmål eller ønsker at deltage:
mette.fisker@vegetarisk.dk

