
Framtidens livsmedel –
digitalt trendseminarium

Hur ser framtiden ut gällande livsmedel? Vad äter och dricker
vi 2030? Hur påverkar de globala livsmedelstrenderna svenska
konsumenter och hur kan man som livsmedelsföretag
omvandla dessa trender till möjligheter? Det är ämnet för ett
digitalt trendseminarium som nätverket Samla Sverige och
Gotland Grönt Centrum arrangerar den 2 juni.

Nu under Coronans härjningar ställs många planer på ända. Många kämpar för
att hitta olika vägar ur krisen. I detta läge vill vi erbjuda ett ganska kort digitalt
seminarium från Mintel som är världsledande inom livsmedelstrender och
marknadsundersökningar. Tanken är dels att ge underlag för idéer som kan
hjälpa dig att hitta vägar i Coronatider för ditt företag men också för att ge
kunskap inför framtiden. Vi gör detta som ett samarbete inom nätverket Samla
Sverige där Gotland Grönt Centrum är en del.

Eftermiddagen 2 juni består av två delar:

 13:00-14:45. Mintels anförande (sker på engelska) till kl 14.15. Här finns
möjlighet att ställa skriftliga frågor under anförandet. Frågestund kl
14.15-14.45. Det sänds som ett Zoom webinarum.

 14:45- 15:15 eller längre om intresse finns. Möte/diskussion internt på
Gotland mellan oss som lyssnat till Mintels anförande. Vi resonerar om
vad som sades vad kan vi tillämpa på Gotland eller på gotländska
produkter som säljs eller kan säljas på fastlandet. Kan vi hitta smarta
samarbeten nu? Denna del är ett eget Zoom möte med egen länk.

Företag (ca 200 st) från ett antal andra livsmedelsregioner inom Samla Sverige
kommer att lyssna på detta webinarium också. Seminariet är kostnadsfritt men
vi behöver din anmälan för att kunna skicka länkar. Maila din anmälan till:
susanne.welin-berger@grontcentrum.se

Har du inte fått ett mail med länk till del 1 och del 2 av seminariet 2020-06-01
hör av dig till Susanne Welin-Berger på tel 0707-262 888 eller ovanstående
mail. Har du frågor är det bara att ringa.

Mintel har en egen webbsida med tips om vad andra gör i Corona tider.
https://www.mintel.com/category/blog/covid-19

Mer info om Mintel se nästa sida.



Trendföreläsare är Mintel som är världsledande inom livsmedelstrender och
marknadsundersökningar. I Mintels senaste rapport; Mintel Global Food and
Drink Trends 2030, siar de att framtidens mat och dryck bland annat kommer
att påverkas av följande faktorer:

 Konsumenten blir allt mer medveten och ställer högre krav på företagen -
hur de använder resurser, väljer förpackningar och råvaror.
Framgångsrika företag kommer att vara de som förbättrar planeten och
dess befolkning hälsa.

 Matkonsumtionen präglas starkare av miljömässiga och etiska aspekter;
köttkonsumtionen spås minska och kött- och mjölkprodukter från glada
djur värdesätts högre.

 Vi tillverkar allt fler produkter av matsvinn.
 Vi vill äta mer hälsosamt; vår mat blir mer personligt anpassad utifrån

kroppsscreening och genetik och vi frågar oss vad just jag ska äta och
dricka för att möta min kropps behov.

 2030 förlitar vi oss än mer på vetenskap och teknik och dess möjlighet att
förse oss med säker och hälsosam mat.

 Vi möter en ”jordbruksrevolution”, med allt mer av hydroponisk och
vertikal odling, robotiserat lantbruk liksom butiker som erbjuder
inomhusodlingar för färska produkter

(referat författat av Livsmedelsutveckling Sydost)


