
INVITATION

Kom til informationsmøde  
torsdag d. 20. februar
I samarbejde med Coop Crowdfunding har Næstved Erhverv etable

ret forløbet Made in Næstved for virksomheder der arbejder med 

fødevarer med adresse i Næstved kommune. Forløbet hjælper dig  

med at lave en succesfuld crowdfunding kampagne med finansie ring  

af dit projekt og efterfølgende salg af dine produkter via Coop.

Du kan søge finansiering til alle typer af fødevareprojekter  

Det kan for eksempel være: 

•  Et eller flere produkter, som du er i gang med eller gerne  

vil udvikle

• Indkøb af nyt udstyr til produktion eller andre faciliteter

• Opstart af ny cafe, butik eller bar

Dit projekt kommer til at køre på Coop Crowdfunding i 12 uger.  

Lykkes din kampagne, vil dit produkt få tre måneders salg via  

coop.dk/mad og muligheden for introduktion til Coops fysiske  

butikker.

Opnå finansiering og få adgang til Coops salgskanaler 

Næstved Erhverv og Coop Crowdfunding indbyder til fælles infor

mationsmøde om Made in Næstved torsdag den 20. februar 2020  

kl. 14.3016.30 hos Næstved Erhverv, Sct. Peders Kirkeplads 14 B,  

4700 Næstved.

TID 
Torsdag d. 20. februar 2020 kl. 14.30-16.30

STED 
Næstved Erhverv
Sct. Peders Kirkeplads 14 B
4700 Næstved

PRIS  
Gratis

INFO OG TILMELDING 
Senest tirsdag d. 18. februar 2020
www.naestvederhverv.dk/events/made-in-naestved

SPØRGSMÅL 
Anders Lichinger, Chef for investeringsfremme  
hos Næstved Erhverv  
55 88 52 55 / abl@naestvederhverv.dk

Nicolai Jæpelt, Crowdfunding chef  
hos Coop Danmark  
29 13 76 65 / nicolai.jaepelt@coop.dk



Henover tre workshops sætter vi fokus på mulighederne ved Coop Crowdfunding.  
Sammen med eksperter fra Coop hjælper vi dig med at forberede din crowdfunding
kampagne, og du får faglig viden om forbrugere, finansiel planlægning, prissætning, 
markedsføring og sociale medier og meget mere. 

Sådan ansøger du om en plads til  
Made in Næstved
Du ansøger med en projektbeskrivelse via mail til abl@naestvederhverv.dk 

Din projektbeskrivelse skal indeholde: Din ide og en kort beskrivelse af din virksomhed.  

Vi udvælger deltagende virksomheder på originalitet, kvalitet og lokal produktion eller forankring. 

Din beskrivelse af projektet er ikke den endelige udgave, som du vil lancere i kampagnen, men  

bruges blot til vurdering af potentialet for dit projekt eller produkt. 

Ansøgningsfristen er fredag d. 28. februar kl. 12.00.

Alle får direkte svar om optagelse mandag den 2. marts 2020.

Workshops
Når du har modtaget projektgodkendelse fra Coop Crowdfunding mandag den 2. marts 2020,  

har du adgang til at deltage i de tre workshops. 

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 9.00 – 12.00

Workshop 1: Introduktion, forbrugerindsigt og succesfulde tidligere cases

Onsdag den 18. marts 2020 kl. 9.00 – 12.00

Workshop 2: Klargøring af din kampagne, marketing og sociale medier

Onsdag den 25. marts 2020 kl. 9.00 – 12.00

Workshop 3: Pitchdag, læring fra andre cases og produktklargøring

Alle kampagner lanceres i perioden lørdag den 4. – mandag den 6. april 2020 og slutter  

tirsdag den 30. juni 2020. De kampagner, der lykkes, får mulighed for at sætte produktet til salg  

på www.coop.dk/mad fra cirka midten af august 2020. 


