MATARENAS
KOMPETANSENETTVERK

PROGRAM
2022

Matarenas Kompetansenettverk
- overordnet MÅL/AMBISJON:
Gjennom faglig kompetanse og
samarbeid skal Matarenas Kompetansenettverk bidra til økt attraktivitet og
lønnsomhet for lokale mat- og drikkeprodusenter.

Nytt år og nye muligheter for faglig
utvikling i Matarenas Kompetansenettverk 2022!
Vi setter stor pris på å ha dere med i nettverket, og
gleder oss til kunnskapsreisen, samarbeidet og den
gode erfaringsdelingen mellom medlemmene.
Dere som er med i nettverket viser virkelig vilje og
evne til å satse, og til å omstille dere i takt med nye
tider og markeder. Dere ser verdien av det gode
nettverket og samarbeidsmulighetene - med andre
produsenter, med kokker/restauranter og andre
aktører i verdikjeden for lokal mat og drikke.
Faglig påfyll og samarbeid skal gi din bedrift økt
lønnsomhet og bidra til økt verdiskapning for hele
næringen i Vestland.

Sammen blir vi sterkere –
og har det kjekkere!

Takk til vår samarbeidspartner:

Medlemsskapet i Matarenas
Kompetansenenettverk gir deg:
• Tilgang til nettverk med lokale mat- og drikkeprodusenter og spisesteder med høy kompetanse og
fokus på lokale råvarer. Samarbeid i hele verdikjeden
gir mulighet for erfaringsutveksling og kompetanseheving innen produkt, marked og kvalitet.
• Tilgang til ulike møteplasser som faglige kurs og
samlinger, studieturer, produktutviklingsworkshops
og deltakelse på festivaler.
Mulighet for å profilere egne produkter når det
passer med målgruppe og tema.
• Tilgang til dyktige kokker i forbindelse med
produktutvikling og ulike arrangement.
• Profilering på matarena.no som inkluderer
presentasjon av bedrift, samt profilering i
sosiale medier.
• Nytte av aktivt PR-arbeid, bistand ved pressekontakt.
• Tilgang til alt materiell i Matarenas kompetansesamlinger (legges på matarena.no).
• Naturlig samarbeidspartner ved ulike
matarrangement Matarena har ansvar for.

Priser 2022 for bedriftens medlemsskap i Matarenas Kompetansenettverk:
Bedrifter med omsetning under 1 million: kr. 4000,Bedrifter med omsetning fra 1 mill. - 5. mill.: kr. 6000,Bedrifter med omsetning over 5. millioner: kr. 8000,+ mva
Medlemskapet er løpende og det betales medlemskap per kalenderår.
Oppsigelse av medlemskapet må skje senest innen 1. oktober for den
påfølgende kontraktsperioden.

Program 2022
Matarenas kompetansenettverk
MK=Matarenas Kompetansenettverk
SAK=Smak av kysten

DATO

AKTIVITET

TYPE
SAMLING

FOR
HVEM

17. januar

Digital
Bli en vinner i sosiale medier
Workshop 1 - Lag en digital innholdsstrategi
Vi samarbeider med Astrid Valen-Utvik som er en av Norges fremste innen feltet.
Astrid er opptatt av bedrifters hverdagskommunikasjon i sosiale medier, og ble i
2012 kåret til en av Norges mektigste kvinner innen media og kommunikasjon.
Hun ble i 2016 kåret til Årets Sosiale Medie Ildsjel og ble i 2017 kåret til Årets
sosiale medie-personlighet.
I den første workshopen vil Astrid Valen-Utvik gi dere et rammeverk som gir
dere viktige steg på veien mot å lage en digital innholdsstrategi. Hvilke mål har
virksomheten, hvilke verdier ønsker dere å representere, hvilke kanaler er riktig
for dere og hva slags innhold vil gi dere flere kunder og mer fortjent
oppmerksomhet?

MK og SAK

31. januar

Bli en vinner i sosiale medier
Workshop 2 - Hva kjennetegner godt innhold
Praktisk og konkret samling hvor du lærer mer om hvordan innholdet utformes i
sosiale medier for å få størst mulig synlighet og engasjement.
I workshop 2 skal vi se mer på hvordan sosiale medier faktisk fungerer. Hvorfor
er det så viktig å fortelle historier, fremfor å kun informere? Og hva er det som
kjennetegner godt innhold i sosiale medier?

Digital

MK og SAK

Hele våren fra Lokal håndmat
februar til mai - til bruk på matfestivaler, Bondens Marked og på gårdsrestauranter,
smakinger mm.
Denne aktiviteten vil pågå hele våren med workshops i Sogn, Hardanger og
Bergen

Workshops i
Sogn,
Hardanger og
Bergen

MK

Hele våren fra Kokk-Bonde prosjekt #3 med produktutviklings-workshops både
februar til mai på gården og i kokkens restaurantkjøkken
I samarbeid med Vestland Fylkeskommune tilbyr Matarena ny runde i det
populære kokk-bonde prosjektet. Denne aktiviteten vil pågå hele våren.

Workshops på
gårdene og på
restaurantkjøkkenet

MK
i samarbeid
med SAK
kokker

7. februar

Bygg ditt profesjonelle nettverk
Øvelser knyttet til kartlegging av nettverket ditt, strategisk nettverksbygging og
prioritering av nettverket ditt. Her følger vi et kort digitalt kurs i Innovasjon
Norges regi. Etter kurset får vi høre fra ulike medlemmer i Matarenas
Kompetansenettverk som forteller hvordan de bygger sitt nettverk og deres
suksesskriterier.

Digital

MK

16. - 18.
februar

Smak av kysten aktivitet hvor sider, øl, brennevin og andre aktuelle lokalmatprodusenter kobles på: Bergen Sjømatfestival
Sidertog planlegges onsdag 16. februar.
Alle drikkeprodusentene i nettverket kan delta.

Aktivitet på
MK og SAK
restaurantene i
Bergen

Program 2022
Matarenas kompetansenettverk
MK=Matarenas Kompetansenettverk
SAK=Smak av kysten

16. - 17. mars

Inspirasjonssamling 16. mars på Grand Bergen
- felles samling med Smak av kysten som feirer 15 år i 2022.
Vi lover et program av høyeste kvalitet som vil være verdt å reise for.
Felles middag 16. mars.

Fysisk

MK

Fagsamling 17. mars med fokus på bærekraft.
Norsk landbruk er bærekraftig, men allle må jobbe for å bli enda mer bærekraftig
og implementere bærekraft i sin strategi. Å produsere næringsrik og trygg mat
til forbrukeren er en del av samfunnsoppdraget, men all matproduksjon setter
klimatiske fotavtrykk. Vårt mål er å produsere maten på en slik måte at disse avtrykkene blir minst mulig. Flere medlemmer i nettverket formidler hva de gjør for
å bli en mer bærekraftig og fremtidsrettet bedrift. God tid til erfaringsutveksling.
April etter
påske,
20. - 24. april

STUDIETUR TIL DEN KULINARISKE ØYEN,
BORNHOLM På øyen
På øyen Bornholm har de virkelig fått øynene opp for hvordan man produserer
og distribuerer mat som er produsert på øyen. Bornholm tiltrekker seg foodies
og stjernekokker, og er et mekka for alle som liker god mat og drikke. Her
produsenteres ulike kjøttprodukter, oljer, honning, frukt, bær, urter, røkt sild, sider,
øl, vin, og mere til. De har også et matkulturhus som er møtestedet mellom
produsenter, kokker og gjester og viser her blant annet hvordan tradisjoner
danner basis for den moderne og blomstrende Bornholmske matkultur. Dette
er virkelig et sted å hente inspirasjon! Mer informasjon kommer. Hold av dato;)
Turen blir tilbudt til kostpris.

Studietur

MK og SAK

5. - 8. mai

Hardanger Internasjonale Siderfest
Årets store happening i Odda, Hardanger.
Fagsamling: 5., publikum 6-7 mai og horeca søndag 8. mai

Siderfest

MK
SAK

23. - 24. mai

Lokal studietur til produsenter i Bergensområdet.
Vårfest 23. mai

Studietur

MK og SAK

2. - 3.
september

Bergen Matfestival 2022
Hold av dato til årets store høydepunkt :)

Festival

Lokal mat og
drikke

12. - 13.
september

Studietur til produsenter i nettverket i Sogn-området 12. sep. og
Møteplass Mat 13. sep. på Kviknes Hotel

Studietur

MK og SAK

September

Pitchkurs
- formidle ditt budskap på en engasjerende og overbevisende måte!

Digitalt

MK og SAK

Oktober, uke 42 Studietur til utlandet - Her kan du komme med innspill.

Studietur

MK

10. - 12.
november

Sider VM og
festival

MK og SAK

Sørlige England, Nord Spania og Italia vurderes som reisemål.

Sider-VM og Norsk Siderfestival på Kulturhuset i Bergen.
- festivalaktiviteter og menyer på restaurantene i Bergen og Vestland.
Lokalmatprodusenter i MK kobles på. Håndmat tilbys på festivalen.
Andre aktiviteter:
Smak av kysten aktivitet hvor siderprodusenter kobles på:
Seafood and cider makers dinner: Bransjetreff og publikumsarrangement med fokus
på sjømat og sider i kombinasjon. Samarbeid med Fursetgruppen/ Sjømagasinet.
Møteplass Mat 3 ganger årlig.
Mattilsynet inviteres - tilpasses behov for informasjon
Økonomikurs - ved innspill og behov
Aktuelle digitale kurs inviteres til vår og høst.
Med forbehold om endringer.

Inspirasjonssamling Grand Bergen mars 2020

I Matarenas kompetansenettverk ser vi verdien av
samarbeid for å skape innovasjon og utvikling:
«Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen
er framgang. Å arbeide sammen er suksess.»
– Henry Ford
Sitatet underbygger viktigheten av å bygge et langsiktig
og robust nettverk. Vestland fylkeskommune bidrar med
økonomisk støtte til Matarenas kompetansetnettverk
frem til og med 2023, noe som gir oss de beste
forutsetningene for å utvikle et levedyktig og fremtidsrettet nettverk.

Bergsdalstunet og
Jphnny Dugstad, Søtt + Salt

«Å vere med på det Matarena lagar til, gjev meg
relevant fagleg påfyll samt inspirasjon til vidare satsing.
Matarena er i tillegg truleg den dyktigaste nettverksbyggaren på Vestlandet for vår bransje.»
Olav Bleie, Alde Sider
•••
«Matarena har fått en god posisjon og tilslutning fra
næringen og er en samlende kraft i regionen.
Dette gjør det mulig å løfte i lag..»
Odd Ohnstad, Haugen Gardsmat

Spildegarden og
Angus Hugøy, Marg & Bein

«Matarena sitt kompetanseprogram har vært en
nøkkelressurs for oss og vår utvikling. Både pga det
faglige innholdet og fordi vi får ta del i et allsidig nettverk med høy faglig- og kreativ kompetanse. Vi deltar i
kompetansenettverket fordi vi lærer mye, blir inspirert
og vi har stor påvirkningskraft på hvilke problemstillinger vi ønsker å lære mer om.»
Maya Riise, Nordre Solend Gård
•••

Fjellestad Gardskjøken og
Morten Klever, Damsgård Restaurant

«Matarena er en samlende kraft for lokalmatnæringen,
og har bred oppslutning hos både produsenter og
HoReCa. Viktig at en samler seg om en aktør som
Matarena i stedet for å spre aktørene i flere nettverk.
Produsentene har det travelt og det er begrenset hva
vi kan være med på. I Matarenas Kompetansenettverk
er alle ute etter å gjøre hverandre gode, snakke positivt
om og bruke hverandre. Det er alltid et energipåfyll i
møter med Matarena.»
Georg Fredrik Ueland, Nyyyt i Rogaland

Studietur til Alba høst 2019

«Det er viktig å videreføre kompetansenettverket for å
opprettholde kontinuiteten i det viktige arbeidet
Matarena har gjort for å gi oss matprodusenter faglig
og matnyttig kunnskap og inspirasjon, etterspurt av
oss!»
Gro Sveen, Svanøy Røykeri

«Eg sit i sofaen trøytt og glad. Matarena har hatt
inspirerande og lærerike kursdager. Det er så kjekt å
vera ein del av eit så stort nettverk når ein til dagleg
arbeider mykje åleine.»
Turid Alice Skjervheim, Haust Hardanger

«Får mye inspirasjon og kunnskap. I tillegg får jeg
kontakt med potensielle kunder, og er blitt kjent med
mange talentfulle lokalmatprodusenter. Så nettverket
er veldig verdifullt og jeg bygger videre på det.»
Eva Hägglund, Hille Gårdsbruk

MATARENA INSPIRERER, UTVIKLER KUNNSKAP OG SKAPER MØTEPLASSER
FOR Å FREMME BÆREKRAFTIG LOKALMAT FRA SJØ OG LAND

Matarena AS - Nordre Nøstekaien 1 - 5011 Bergen - Org.nr. 913.812.638
matarena.no

