Inbjudan till seminarium
Göteborg 22 maj 2019

Varmt välkomna till en heldag om hållbara
livsmedelsförpackningar, 22 maj 2019
Seminariet är ett samarrangemang
mellan Nordic Taste & Flavour
Centre och Livsmedelsacceleratorn
Dagen kommer handla om hållbara förpackningar,
förpackningstrender, förpackningens påverkan på
konsumenten och på livsmedlet. Dagen kommer bestå av
både föreläsningar samt en praktisk workshop.
Välj om du vill vara med på förmiddagen, eftermiddagen
eller hela dagen.
Vi kommer bland annat att lyssna till olikaa experter som
berättar om förpackningslösningar ur olika perspektiv
och till företagare som berättar om sina lyckade
satsningar.

DATUM:

22 maj

TID

08:30 - 15:30 ca

PLATS

RISE, Göteborg, Frans
Perssons väg 6

SISTA
ANMÄLNINGSDAG

17 maj

ANMÄL DIG

här

PRIS

Kostnadsfritt *

KONTAKTPERSONER

Kajsa Malmberg
Tel: 010-516 66 23
E-post:
kajsa.malmberg@ri.se
Linnea Qvirist
Tel: 010-516 69 06
E-post:
linnea.qvirist@ri.se

* PRIS: Kostnadsfritt för SME företag i Västra Götaland
och Halland (en plats på seminariet).
1 700 kr för medlemmar i Nordic Taste and Flavour
Centre - 2 800 kr för icke medlemmar.
Info och anmälan finns också på nordtaste.se och
livsmedelsacceleratorn.com
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Program Seminarium
Hållbara Förpackningar
Göteborg 22 maj 2019
Onsdag 22 maj
08:30 - 09:00

Registrering och kaffe

09:30 - 09:45

Välkomna
Hållbara förpackningar och material

09:45 - 10:15

Katarina Nilsson, forskare på RISE berättar om miljöpåverkan av olika material

10:15 - 10:45

Anja Sandberg från Flextrus inspirerar kring hållbarhet och designtrender för förpackningar

11:00 - 11:30

Taina Flink, cirkulär designspecialist på ÅF, berättar om hållbar förpackningsutveckling

11:30 - 12:00

Praktiskt workshop

12:00 - 13:00

Lunch

Förpackningar och sensoriska upplevelser
13:00 - 13:30

Michael Fridvall, Iggesund

13:30 - 14:00

Från industrisidan hör vi bland annat Anders Widman från Nordiska Kafferosteriet
som berättar om företagets resa mot hållbara förpackningslösningar

14:00 - 14:30

Vi får träffa experten Siv Lindberg från RISE (tidigare Innventia) som kommer prata
om konsumentupplevelser i relation till förpackningar

14:30 - 15:00

Hans Steijer från Normpack kommer ge oss handfasta tips att tänka på kring nya
material och lagstiftning kring livsmedelsförpackningar

15:00 - 15:30

Ny talare annonseras inom kort

15:30 ca

Tack för idag!
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