
     

Bagerfruetræf         

2022 

Kære Bagerfrue 
 

Du inviteres hermed til årets træf blandt gode kollegaer den 
31.10.2022 til 01.11.2022 

 

Vi ses på Mols.. 

 

Berit, Gitte, Lisbet, Mette og Tine 



Program  

Bagerfruetræf 2022 

Mandag den 31. oktober 2022 
 

Kl. 08.30  Check-in 
 - dog kan det ikke forventes værelserne er klar 

Kl. 09.00 Fotoworkshop 
 - Steffen Stamp, Stamp Reklamefoto 
 - Dorte Valbjørn, Valbjørn Design 

Kl. 11.30 Frokost 
Kl. 12.30 Salgsoptimering 
 - Ditte Larsen, Bagergruppen 

 - Anders Lønstrup, Piranya 

Kl. 14.45 Pause 
Kl. 15.00 Mindfulness 
 Camilla Marcinkowski, CAMA MIND 

Kl. 16.30 Fri leg.. 
Kl. 19.00 Velkomstdrink og middag   
 

 

Tirsdag den 01. november 2022 
 
Kl. 07.00  Morgenmad 
Kl. 09.00 Den Røde Stol 
Kl. 10.00 Hvor er BKD nu på vej hen? 
 - John Jønsson, Formand BKD 
 - Henrik Mühlendorph, Direktør BKD 
 - måske gæster.. 

Kl. 11.30 Bagerfruens Blå Time    
Kl. 12.30 Tak for denne gang.. 
 



Foredragsholderne 

Bagerfruetræf 2022 

Mindfulness 
 

• Ankomstmeditation - hvordan ankommer jeg 
fuldt og helt til enhver situation?  

• Hvad er mindfulness og hvorfor er det vigtigt 
at træne sin opmærksomhed?  

• Mindful yoga og body scan 

• Deling og dialog: Hvad oplevede jeg og hvad 
vil jeg kunne bruge det til? 

• STOP! Øvelsen. En hurtig løsning til enhver 
situation.  

• Spørgsmål  

Foto & styling 
 
Velkommen til en lærerig formiddag med fo-
kus på billeder og styling. 
Bliv bedre til at tage de perfekte produktbille-
der og ikke mindst gode inspirerende stem-
ningsbilleder og mockups til hjemmeside 
og sociale medier.  
Vi gennemgår alt det teoretiske, og du får vo-
res 
bedste tips og tricks når det gælder foto, op-
stillinger, baggrunde, lys, effekter og styling. 
Sammen skal vi til sidst have prøvet det hele 
af i praksis 

Steffen Stamp er reklamefotograf gennem 34 år  og har arbejdet med digital fotogra-
fi i 25 år. De sidste 6 år har han samarbejdet med Dorte Valbjørn. Hun er  både deko-
ratør, grafiker, skilte tekniker og stylist. Et kendt navn i bagerbranchen. 

Salgsoptimering 
 

• Sociale medier 
 - Hvordan kan vi bruge dem og hvilke 
 skal man bruge? 

• Web - www.ditbageri.dk (eksempel) 
 - Hvad er formålet? 

• Præsentation af cases 
 - Udtalelser fra førende 

”onlinebagere” samt præsentation af 
nøgletal 

• Hvordan ser fremtiden ud for fysiske 
bagerbutikker? 

 - Udviklingen set hen over de sidste 5 
år 

 - Udviklingen hen over de næste 5 år  

• Spørgsmål 
 - De mest stillede spørgsmål 
  - Andre spørgsmål 

http://www.ditbageri.dk


TILMELDING TIL  BAGERFRUETRÆF 2022 

31. oktober til 1. november 2022 – Molskroen 

Hovedgaden 16, Femmøller Strand, 8400 Ebeltoft 

 

 

Bageri: ___________________________________________________ 

Deltager: ___________________________________________________  

Adresse: ___________________________________________________   

Postnr. og by: ___________________________________________________ 

Mailadresse: ___________________________________________________  

Mobilnr: ___________________________________________________ 

 

Værelsesbestilling 

Enkeltværelse fra mandag til tirsdag (kr. 3.800,-)  ____ (sæt X) 

Enkeltværelse fra søndag til mandag inkl. middag søndag aften (kr. 1.500,-) ____ (sæt X) 

 

Hvis du ønsker at dele dobbeltværelse med kollega: 

Bageri: ___________________________________________________ 

Deltager: ___________________________________________________  

Adresse: ___________________________________________________   

Postnr. og by: ___________________________________________________ 

Mailadresse: ___________________________________________________  

Mobilnr: ___________________________________________________ 

 

Dobbeltværelse fra mandag til tirsdag (kr. 3.600,-)* ____ (sæt X) 

Dobbeltværelse fra søndag til mandag inkl. middag søndag aften (kr. 1.300,-)* ____ (sæt X) 

 

*) Pris pr. person 

 

Tilmeld dig ved at udfylde denne side, scanne og sende den på bballe@nypost.dk - gerne 

i dag eller senest 1. september 2022 

 

PS. HUSK EVT. PRAKTISK UDETØJ TIL MANDAG EFTERMIDDAG  TIL EN EVT. GÅTUR 


