
Netværksgruppe 
Agromarkedet og handelsstrategi

Synes du også, det er svært at træffe de rigtige beslutninger i et råvaremarked med  
store prisudsving? Tilmeld dig vores nye netværksgruppe og bliv bedre rustet til at tage 
professionelle beslutninger om køb, salg og handelsstrategi.

Priserne på landbrugets input/output bevæger sig op og ned med store årlige udsving.  
For den enkelte landmand er det et vanskeligt marked at agere i og virksomhedens risici  
fra markedsudsvingene kan være rigtig svære at styre. Fejlbeslutninger inden for handel 
med virksomhedens råvarer kan for mange være direkte fatale.



Patriotisk Selskab

Ørbækvej 276

5220 Odense SØ

Tel +45 6315 5400

patriotisk@patriotisk.dk

www.patriotisk.dk

Kontoret er åbent:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 16.00

Fredag kl. 8.00 - 15.30

ERFARINGSUDVEKSLING OG FAGLIGE INPUT
I netværksgruppen får du en dybere indsigt i markedsudviklin-
gen inden for råvarer og finansiering, og du får motivationen 
til at udarbejde din egen handelsstrategi. Markedsindsigt og 
handelsstrategi er fundamentet for, at du kan træffe gode be-
slutninger og for at du kan få godt styr på de risici, der stam-
mer fra markedet. Markedsindsigt og formulering af konkrete 
handelsstrategier opnås i netværksgruppen, ved at I sparer 
med hinanden og via indlæg fra John Jensen, Agromarkets, 
Per Kristensen, Patriotisk Selskab m.fl.

Deltagelse i netværksgruppen vil endvidere give dig inspiration 
og viden til selv at udarbejde en skriftlig handelsstrategi, som 
kan være det naturlige omdrejningspunkt for erfaringsudveks-
ling og opfølgning på dine individuelle handelsstrategier og de 
konkrete og aktuelle problemstillinger. 

Netværksgruppen anvender Agromarkets markedsanalyser. Ud 
over markedsanalyse er formålet med netværksgruppen at dele 
konkrete udfordringer og erfaringer med hinanden i netværket 
og at klæde deltagerne bedre på til at agere i et svingende og 
vanskeligt marked. 

MEDLEMMER
Netværksgruppen består af 12 – 20 medlemmer, der alle er 
aktive landmænd eller nøglemedarbejdere med ansvar for 
virksomhedens handel.

PRAKTIK OG PRIS
Netværksgruppen afholder tre årlige møder. Ved hvert net-
værksmøde er der indlæg af eksterne indlægsholdere, grup-
pens medlemmer eller konsulenter fra Patriotisk Selskab. Net-
værksgruppens første møde bliver onsdag den 8. oktober  
kl. 09.30 – 15.00 hos Patriotisk Selskab. John Jensen er primær 
indlægsholder på mødet. 

Virksomhedsrådgiver Per Kristensen, Patriotisk Selskab, funge-
rer som facilitator for netværksgruppen og forestår mødeindkal-
delse, planlægning, aftaler med indlægsholdere, mødeledelse 
m.v.

Møderne holdes hos Patriotisk Selskab eller hos gruppens 
medlemmer på skift, hvis det ønskes. 

Et års medlemskab af netværksgruppen koster 6.000 kr. ekskl. 
moms ved minimum 12 deltagere og kræver aktivt medlem-
skab af Patriotisk Selskab. Kontingentet dækker tre møder med 
forplejning. Ved tilmelding til netværksgruppen i løbet af året  
(1. januar – 31. december) betales et beløb til det antal møder, 
der er tilbage i det pågældende år. Ved udtræden af netværks-
gruppen i løbet af en periode, betales for restperioden. 

Vil du vide mere om netværksgruppen Agromarkedet 
og handelsstrategi – så kontakt virksomhedsrådgiver 
Per Kristensen.

Agromarkedet og handelsstrategi
- Bliv bedre rustet til at tage professionelle beslutninger 

Per Kristensen
Virksomhedsrådgiver

Direkte 6315 5486
Mobil 5047 1642
pkr@patriotisk.dk


