
FoodTech 2020 gennemføres som planlagt  

 
Vi er glade for at kunne meddele, at vi kan gennemføre FoodTech 2020 på de oprindelige datoer den 29. 
september – 1. oktober 2020.  Det blev muligt, da Erhvervsministeriet opdaterede retningslinjerne for 
messeaktivitet, der nu er omfattet af det regelsæt for antal kvadratmeter pr. person, som vi kender fra 
landets storcentre.  
 
I MCH ser vi frem til mange gode gensyn og til igen at kunne samle brancherne på efterårets messer og 
bidrage til genstarten af dansk erhvervsliv.  
 
Det har været meget vigtigt for MCH og for FoodTech-messens samarbejdspartnere at kunne præsentere 
jer og de besøgende for et trygt og ansvarligt koncept, der er tilpasset tiden og de til enhver tid gældende 
retningslinjer. 
 
Hvordan er reglerne?  
Reglerne for antal personer i messecentret er som vi kender dem fra storcentrene – og det betyder, at der i 
alt må være 3.150 personer i FoodTech-hallerne ad gangen, hvilket giver minimale udfordringer i forhold til 
det normale besøgsflow, som vi løser ved et nyt registreringssystem med timeslot etc. Reglerne for stande 
er de samme som for butikker i storcentre, hvor kravet i øjeblikket er 1 meters afstand og 4 m2 pr. person 
inkl. personalet på standen.  
 
Hvad er det vi gør? 
Vi arbejder med grundprincipperne Antal, Afstand & Hygiejne fra ankomst til afrejse. Besøgende registrerer 
sig i timeslots og bliver på forhånd informeret om parkeringspladser og indgange – ligesom vi undgår kø-
skabende aktiviteter, laver bredere gange og sikrer det maksimale antal gæster i hallerne. Vi kalder 
konceptet TrygtMCH, som du kan se mere om i vedhæftede.  
  
Messekomitéen bakker op  
I samarbejde med komitéen bag FoodTech-messen har det betydet meget at have så sikkert et 
beslutningsgrundlag som muligt i den nuværende situation. Vi holdt møde i denne uge og der var i 
komitéen positiv tilfredshed med de mange tiltag og en klar anbefaling af at gennemføre FoodTech som 
planlagt trods aflysningen af IFC (se herunder).  
 
International Food Contest (IFC) aflyses 
Udstillingsudvalget bag IFC har set sig nødsaget til at aflyse dette års udgave af IFC. Beslutningen er truffet 
tidligt i processen af hensyn til samarbejdspartnere, mejerierne, Crew/kittelfolk og dommere. International 
Food Contest er et fagligt arrangement, hvor oste, smør og andre mejeriprodukter bliver bedømt og 
efterfølgende kan de besøgende på messen smage på dem. IFC arrangeres i tæt samarbejde mellem 
mejeriforeningen, Foreningen af mejerileder og funktionærer, Foreningen Danmarks Privatmejerier samt 
Dansk oste- og Smørforening.  
  
Omfattende aktivitetsprogram 
Vi er i fuld gang med planlægningen af aktivitetsprogrammet, der blandt andet byder på gode gensyn med 
IFC Water Congress, FoodTech Challenge, FoodTech Award, DTU-Student Day, Onsdagsbar, EHEDG, FREJ, 
IFC Food, Erhvervsskolerne og andre konferencer. Aktiviteternes opsætning og gennemførsel tilpasses 
ansvarligt, så de er i takt med tiden og grundprincipperne om Antal, Afstand & Hygiejne.  
 
 



 
 
 
Opbakning fra udstillerne 
Vi har nået at være i dialog med en række udstillere. Tak til jer for tiden og for gode dialoger og jeres 
feedback i denne situation, som er ny og ukendt for os alle. Og samtidig tak for massiv opbakning til 
gennemførslen af en ansvarlig FoodTech-messe, som er anderledes end den vi kender, men at vi sammen 
får kickstartet det personlige møde, mulighed for at pleje dine kunderelationer og ikke mindst skabt nye 
relationer.  
 
Vi vil kontakte alle udstillere, men har du spørgsmål eller kommentarer, er du naturligvis altid velkommen 
til at kontakte os på telefonen eller mail.  
 
Med ønsket om en god dag 
De bedste hilsner 

Team FoodTech 
   

 
 
 


