Trivselkväll för försäljare av primärproduktionsprodukter samt livsmedelsföretag i
Nyland gällande möjligheterna inom direktförsäljning
Är du intresserad av gårdsförsäljning?
Överväger du att starta eller utvidga direktförsäljning från din egen gård?
Välkommen till trivselkvällen för information, för att ta del av erfarenheter och för att diskutera vad
som är nödvändigt inför påbörjandet av direktförsäljning och vidareförädling av livsmedel: Vilka
tillstånd behöver jag? Vart ska jag anmäla och vad? Var kan jag sälja mina produkter?
Onsdagen den 3.12.2014 från klockan 18 framåt på Knehtilä gård (Haapasaarivägen 75, 05470
Hyvinge, www.knehtilantila.fi)
Program
18.00 Välkommen, Ritva Jäättelä, Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta -projektet, yrkeshögskolan
Laurea
18.10 - 19.30 Hjälp med att starta direktförsäljning, aitojamakuja.fi/suoramyynti
(äktasmak.fi/direktforsaljning) - projektledaren Johanna Mattila, Åbo Universitet, Brahea-centret
19.30 - 20.30 Kommentar-anföranden/producentens erfarenheter av gårdsförsäljning Minna SakkiEerola och Markus Eerola, Knehtilä gård, Maria Henttala, Henttala gård
Frågor samt diskussion under fri samvaro
20.30 Sammandrag och trygg hemfärd
Under trivselkvällarna serveras kaffe och programmet sker på finska.
På trivselkvällarna delar vi ut både finsk- och svenskspråkiga versioner av Äktasmak
direktförsäljningsguider, som publicerats under hösten. Då producentens intresse för utvidgning eller
för att prova något nytt väcks finns direktförsäljningsguiden till hjälp. Svaren är lätta att hitta och
guiderna berättar hur man påbörjar direktförsäljning av primärproduktion, detaljhandelsverksamhet
samt tillverkning och försäljning av livsmedel. Äkta smak – projektet, MTK och SLC har sammanställt
anvisningarna över påbörjandet av direktförsäljning och vidareutveckling av livsmedel.
Guiderna hittar du också på nätet:
http://www.aitojamakuja.fi/suoramyynti (http://www.äktasmak.fi/direktforsaljning )
Tilläggsuppgifter:
Jaakko Holsti, MTK Uusimaa, tel 0400 871 633, jaakko.holsti@mtk.fi
Bjarne Westerlund, SLC / NSP, tel 040 503 7188, bjarne.westerlund@slc.fi
Ritva Jäättelä, Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta, yrkeshögskolan Laurea
tel 040 832 9400, ritva.jaattela@laurea.fi
Anmälningar senast 26.11.2014:
lahiruoka@laurea.fi eller Ida Hedman, tel 040 500 6028
Arrangörer: riksomfattande Äkta Smak II -projektet och Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta projektet, som verkställer Äkta Smak II -projektet i Nyland, samt MTK-Uusimaa och SLC/NSP.

