Sæt skub i innovationen med
Food & Bio Cluster Denmark
Ressourcer til vækst

Matchmaking

Bliv medlem af den samlede klynge
for fødevarer og bioressourcer og
hent ekstra ressourcer til at udvikle
og skabe vækst i din virksomhed.

Som medlem får du hjælp til at finde de rette udviklingsfællesskaber,
videndeling eller samarbejdspartnere, som kan hjælpe dig videre
med en konkret udfordring. Vi kan
koble dig sammen med netop de
personer, videninstitutioner eller
organisationer, der kan bidrage
med viden og løsninger – fx
gennem matchmaking, tematiske
netværk eller konkret inspiration.

Du kan trække på vores stærke
netværk, viden og veje til finansiering, og sammen finder vi vej til de
rigtige projekter, samarbejder og
fundingmuligheder for din virksomhed.

Overblik og sparring

Viden og netværk

Vi hjælper dig med at sortere og
skyde genvej til de bedste forretningsmuligheder for dig. Med
udgangspunkt i din virksomhed og
i vores brede netværk på tværs af
hele klyngen, finder vi sammen de
mest værdiskabende tilbud, projekter, programmer og forretningsmuligheder for din virksomhed netop
nu.

Gennem klyngen kan du møde
kolleger og hente nyttig viden, som
giver dig ny inspiration og indsigt
på din vej hen mod dit næste mål.
Alle større danske videninstitutioner er med i Food & Bio Cluster
Denmark, og som medlem får du
mulighed for at komme på forkant
med den seneste viden og de nyeste tendenser inden for fødevarer
og bioressourcer ved at deltage i
vores fagspecifikke netværk.

Sammen gør vi Danmark
grønnere
Et medlemskab i Food & Bio Cluster Denmark er en
investering i din virksomheds fremtid, og i at du altid
er opdateret på dét, du skal vide inden for dit felt.
At være lettilgængelige overalt i Danmark er helt
afgørende for at drive innovation og vækst i hele
landet. Derfor er vi aldrig længere væk end et klik, et
opkald eller et besøg på en af vores 10 lokationer.
Læs mere på foodbiocluster.dk

Vi kalder klyngen for
den ven, man ville ringe
til, hvis man var med i
”Hvem vil være millionær”.
- Medlem og iværksætter

Ikke to medlemmer er ens...
Derfor tager vi os god tid til at lære din virksomhed at kende, så vi
sammen kan finde frem til de bedste muligheder for dig.
Kontakt os i dag og lad os sammen finde ud af, hvordan du får
mest ud af et medlemskab af den nationale klynge for fødevarer og
bioressourcer.
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Kontakt os i dag og lad os
sammen finde de bedste
muligheder for dig...
Sine Riisager
Medlemschef
Tlf. 6170 7422
sri@foodbiocluster.dk

”Vi har
fået en uvurderlig
støtte og rådgivning fra
Food & Bio Cluster Denmark
til at finde fundingmuligheder
til produktudvikling, produktionsoptimering samt videnskabelig
tests af vores bæredygtige Uniprotein®-produkter som ingrediens i
foder- og fødevarer.”
- Unibio (medlem)
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”For
at nå vores mål
om at være 100 % cirkulære skal vi anvende ALLE
ressourcer i forsyningskæden.
Til det er Food & Bio Cluster Denmark en stærk samarbejdspartner.
Sammen skal vi skabe research og
viden, der afføder innovation og nye
løsninger”
- Peter Larsen Kaffe (medlem)

linkedin.com/company/food-bio-cluster-denmark
foodbiocluster.dk og foodbiocluster.com
Food & Bio Cluster Denmark er den landsdækkende klyngeorganisation for små og store virksomheder, videninstitutioner og andre organisationer inden for fødevare- og bioressourcesektoren i
Danmark og internationalt.

