FRÆNAKONFERANSEN 2016
«En bit av Hustadvika»– reiseliv, mat og opplevelser

Fredag
11. november
fra kl.12:00

Ingen lykkes helt alene,
alle kan lykkes når vi er sammen.
Hustadvikaregionen er omtalt som en av
landets fineste regioner.
Det vet vi alt om, vi som jobber
og bor her.

PROGRAM FOR DAGEN
12:00 - 13:00

Registrering og lunsj

15:30 - 16:00

Havsnø; hvordan har de etablert seg i markedet
med sin produksjon av kvalitetssalt fra Gossen?
Hvordan markedsfører man salt og bygge en
merkevare rundt dette?			
Hvordan bygger man en bedrift fra en idé?
North Sea Salt Works , Arve Øverland

13:00 - 13:05
13:05 - 13:35

Velkommen
Bærekraft
Innovasjon Norge, Bjarne Øygard

13:35 - 13:55

Matregion Møre og Romsdal –
Norges svar på Toscana
Møre og Romsdal fylkeskommune, Lillian Sæther

16:00 - 16:20

Nasjonale turistveger, Atlanterhavsvegen framover Grete Kongshaug, Statens vegvesen

13:55 - 14:10

Kompetansetilbod og nettverk for lokalmat
produsentar og reiselivsbedrifter
Fylkesmann, landbruksavd, Kirsti Pernille Indreeide

16:20 - 16:35

Nasjonal sykkelrute gjennom regionen vår; 		
hvordan utnytter vi dette?
Statens vegvesen, Torunn Hopen

14:10 - 14:25

Kan du tjene penger på det andre kaster?
Ton Hazes skapte sin egen arbeidsplass da han så
hva som lå i andres hager.
Nå forteller han om Fonte Verdi som ble
regionens saftfabrikk.

16:35 - 16:50

NAF Kviltorp Camping - fra enkel teltplass og
kiosk til moderne helårs campingplass på første
klasse. Dette har vi gjort. Og slik ser vi på
fremtiden v/eier av Kviltorp Camping, Kåre Eide

14:25 - 14:40

Eventyret bak Drågen Smokehouse; røyket ørret
som både kongehuset, Arne Brimi, Hellstrøm og
Hurtigruten elsker
Eier og daglig leder Petter Aune

16:50 - 17:15

Den Gyldne Omveg «hvordan gå frem for å 		
samarbeide, hvordan bygge identitet?
Det ”koster” å samarbeide»
Møte- og spisested på taket av Inderøy,
Frode Sakshaug

14:40 - 15:00

Er vi et reisemål som innfrir?
Hva har vi oppnådd og hva må vi jobbe med å
videreutvikle?
Visit Nordvest, Torunn Dyrkorn

17:15

En bit av Hustadvika - smaker og opplevelser,
mingling frem til vi treffes i Brennevinsutsalget!

15:00 - 15:30

Pause – noe å bite i

Fræna Næringsforum inviterer deg til
årets næringslivskonferanse - som skal gi deg en
«bit av Hustadvika». Både i bokstavelig forstand i form
av smakebiter og opplevelser, men også i form av inspirasjon,
informasjon og utfordringer.

				
18:00
Vi møtes i ”Brennevinsutsalget” for smaksopplevelser av de sjeldne, noen uforglemmelige
historier og mulighet til å knytte nye kontakter.
19:00

Alle som jobber direkte eller indirekte med reiseliv, mat og opplevelser
vil finne årets meny spennende og variert!

Tid: Fredag 11. november 2016
Sted: Hustadvika Gjestegård
Pris: Konferanse kr. 550,- / inkl. middag og lokalhistorier kr. 1400,Påmelding: innen 3. nov. på: post@fnf.as, merk navn, bedrift, telefon, fakturaadresse.

Middag - 4 retters lokal selskapsmiddag matopplevelser og historier fra Hustadvika

