Bliv medlem
Få en uforpligtende snak
om, hvad Food & Bio Cluster
Denmark kan tilbyde dig som
medlem.
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- din vej til innovation og vækst

Bliv en del af fællesskabet
- sammen er vi stærke!

Netværk og
matchmaking

Vores medlemmer sætter retningen

Som det samlende fællesskab vi er,
lægger vi stor vægt på værdien af
mødet og samarbejdet med andre.
Derfor har medlemmer af Food & Bio
Cluster Denmark mulighed for at:

Nærheden til vores medlemmer er vigtig for os.

•

Medlemmer af Food & Bio Cluster Denmark har indflydelse på fokus og mål
for vores arbejde med at skabe innovation, udvikling, samarbejde og vækst i
hele sektoren. Derfor står vores medlemmer også altid først i køen, når relevante muligheder opstår.

•
•

Vi tror på, at vi er stærkere og når længere sammen!
•

Deltage i eksklusive, fagspecifikke
netværksgrupper
Møde og få hjælp til at finde
nye samarbejdspartnere, både
nationalt og internationalt
Mulighed for at opnå og dele
viden om ekspertiser fysisk eller
online
Få national og international
synlighed til sin virksomhed
Deltage i fælles årsdag for alle
medlemmer

Én unik indgang sikrer værdi for dig

•

Som medlem får du én unik indgang til den danske fødevare- og bioressourcesektor, et fællesskab og et styrket netværk. Du får adgang til relevante
events, netværksmøder, seminarer, konferencer, fundingmuligheder og meget
mere - og du kan desuden opnå rabat på f.eks. tilkøb af skræddersyede konsulentydelser og forskellige betalingsarrangementer.

Projekter

Alle med et CVR-nummer kan blive medlem hos Food & Bio Cluster Denmark.

Inspiration og events
Ved at deltage i vores arrangementer får du bl.a. ny viden, nye kontakter og
information om trends, som kan hjælpe dig til at udvikle din forretning. Vi
samler store og små virksomheder, forskere og studerende for, at nye løsninger
kan opstå.

Vi arbejder professionelt med nationale, internationale og EU-projekter,
der øger og styrker innovation, og
med konkrete løsninger til fødevarebranchen og bioressourcesektoren i
Danmark.
Som medlem har du mulighed for at
være en del af relevante projekter, som
kan udvikle og styrke din virksomhed.

Dét får du bl.a.:
• Synlighed til din virksomhed
• Adgang til eksklusive,
fagspecifikke netværk
• Adgang til relevante fagevents
• Matchmaking på flere
niveauer
• Adgang til karrieredag
• Fælles årsdag for medlemmer

