
Netværksmøder AgroMarkets HandelsErfa  

Hos SAGRO i Billund. 

 
I 20 år har AgroMarkets arbejdet på at udvikle et omfattende netværk blandt landmænd, rådgivere og 

branchen generelt. I Danmark og resten af verden. Det betyder bla, at medarbejderne hos AgroMarkets 

altid handler bedre end gennemsnittet af danske landmænd. Og hjælper dig med at gøre det samme.  

 

3 gange om året afholder vi i samarbejde med dem deres meget populære HandelsErfa netværksmøder. 

Her får du mulighed for sammen med kolleger og analytikere at udveksle erfaringer om fx din 

handelsstrategi og produktionsplanlægning. Og du bliver opdateret på den aktuelle prisudvikling på fx 

møllehvede, rapsfrø, majs, gødning, mælk samt rente og valutakurser.   

 

Til møderne deltager typisk 15 til 30 landmænd. Så du bliver del af et godt og effektivt netværk, du kan 

trække på efter behov.  

 

Det får du 
- Opdateringer af aktuelle råvare- og finansmarkeder 

- Opdateringer af konjunktur og forventninger om renteudviklingen 

- Vigtige inputs om råvarer og finans 

- Mulighed for at tale med kolleger og analytikere om din handel og produktionsplanlægning 

- Mulighed for at koble verdens råvaremarkeder og risikostyring sammen med din bedrift 

- Udnyttelse af synergi ift. dit AgroMarkets abonnement 

- Efteruddannelse på højt niveau og ajourføring af din viden om trends og muligheder 

 

Datoer i 2021 

Kl 10.00 (inkl morgenmad fra 9.30 og frokost) til kl. 14.30.  

13. januar, 10. juni og den 27. september 2021. 

Sted 

SAGROs kontor i Billund. 

 

Pris og tilmelding. 

Du tilmelder dig på www.efteruddannelse.dk 

Når du tilmelder dig, vil du modtage en faktura fra SAGRO. 

Det koster 3000 kr. at deltage, og du tegner dig for et år. 

Møderne er oprettede som AMU-kurser, og du kan få et tilskud på 871 kr. pr 7,4 timers deltagelse. 

Hvis der deltages i alle tre møder, kan der opnås et tilskud på 2 gange 871 kr. 

En forudsætning for at få tilskud er tilstedeværelse på minimum 1. eller 2. mødedag. 

http://www.efteruddannelse.dk/

