
Projekt Testbädd Balsgård
Länk till film 

https://www.youtube.com/watch?v=o8zxTdrYlYk&t=11s


Projektets syfte & mål
Att stärka innovationskraften bland företagen på den skånska 
landsbygden. Skapa bättre förutsättningar för fler och mer 
innovativa dryckesföretag som kan växa och på sikt också kan 
anställa nya medarbetare. 

Mål

• Tillgängliggöra utvecklings- och testanläggningen i första hand 
som en regional resurs för skånska landsbygdsföretagens 
utveckling av nya koncept för drycker och pumpbara livsmedel.

• Utveckla, paketera och presentera anläggningens erbjudande 
som en attraktiv resurs i det skånska innovationsekosystemet 
och för enskilda livsmedels-och dryckesföretag.

För att säkerställa målsättningarna på lång sikt etablerar partnerna 
en samarbetsplattform för att vidareutveckla anläggningens 
verksamhet.
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Balsgård Foodtech AB 
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Beskows drycker AB - Från idé till kommersiell produkt

• Start och utgångspunkt i en vision och konceptuell idé, ett köksrecept/prototyp.

• Balsgård en avgörande roll för att verifiera idén, utveckla koncept och 
kommersialisera en produkt.  

• Tillgångar: Maskinpark, flexibel skala, nätverk till kompetens och teknologi

• En unik plattform och möjliggörare för att göra en första ansats i liten skala 
• Möjligt att göra annorlunda – innovera
• Möjligt att utveckla koncept – råvaror och process/teknik och kvalitetssäkra
• Möjligt att snabbt gå från bänkskala/test till kommersiell volym

• Alternativet att göra en start-up ansats via storskalig producent/legotappare 
begränsar handlingsutrymmet.

• Att köpa kapacitet i stordriftsmiljö fordrar redan initialt stora resurser och volymer, 
samtidigt som befintlig process och teknologi blir styrande.

Betydelsen av en ”Testbädd” och flexibel produktionspartner



Från idé till kommersiell produkt

Ett exempel på start-up via plattformen Balsgård…

Betydelsen av en ”Testbädd” och flexibel produktionspartner

Beskows Drycker AB



Beskows Drycker AB
2019: 900 TKr
Ca 60 av landets 
bästa krogar med 
nischat koncept

2029: 20 MKr…
1 miljon flaskor i flera 
segment…

www.beskows.se

http://www.beskows.se/

