
 

  
   

Kære udstiller 
 

Vi glæder os til at se dig til FoodTech om et par dage. Nedenfor har vi samlet et par sidste 
nyttige informationer inden det går løs på FoodTech. 

 
I dette udstillernyt kan du læse nærmere om:  

 
Onsdagsbar - deadline for tilmelding 28. oktober 

Ombytning af udstillerkort 
Opbygning - praktisk info 

Åbningstider 
Parkering under messen 

Udstillerguide 

 
OBS. Vi sender løbende informationsmails ud, og ønsker du i den forbindelse, at en anden kontaktperson 

modtager dem, bedes du udfylde formularen, som du finder på forsiden i Udstillerhåndbogen her. 

  

 
 

  

https://tr.aonetrk.com/c/65Zgj8qgJP
https://tr.aonetrk.com/c/eemFrhTvN6PQ


  

HAR DU FÅET TILMELDT DIG 
ONSDAGSBAREN? 

Tilmeldingsfrist fredag 28. oktober 
- kl. 12.00 

For kr. 295,- ekskl. moms får du en aften 
med netværk, lækker streetfood-buffet og 

live-musik af bandet Volf & Erbs.  
Det hele i selskab dine kunder, kolleger og 

andre udstillere.  
 

Læs mere om arrangementet under:  
Arrangement/aktiviteter > Onsdagsbar 

TILMELD DIG HER 

 

 

 

   

VIGTIG INFORMATION – UDSTILLERKORT SKAL OMBYTTES: 
  

Til orientering, skal I have ombyttet jeres eksisterende udstillerkort til et nyt, da vi har lavet 
forbedringer, der gør det nemmere for dig at afkode (via en farvekode), hvem der nærmer sig 

din stand. 

  

Besøgende - Grøn bjælke nederst 
Studerende - Blå bjælke nederst 
Udstiller - Orange bjælke nederst 

 
Udstillerkortet kan ombyttes fra mandag 

morgen kl. 07.00, hvor der vil være 
personale til stede i/ved indgangen og på 

arrangørkontoret for at hjælpe.  
 

Derfor: 
1. Kom i god tid til messen 

2. Henvend dig i informationen i indgangen, 
når du ankommer, for at få printet dit nye 
udstillerkort. Gerne allerede mandag, hvis 
du er til stede under opbygningen. Der vil 

være personale i indgangen og på 
arrangørkontoret til at hjælpe. 

3. Del denne information med dine kolleger. 
 

 

   

https://tr.aonetrk.com/c/b4rt2ITfetY
https://tr.aonetrk.com/c/TvSZBEg4S6Va


GÅ TIL UDSTILLERHÅNDBOGEN 

 

  

OPBYGNING  
FRA 27.-31. OKT.  

 
Opbygningen er allerede i fuld gang i hallerne.  

I udstillerhåndbogen kan du se, hvilken port I skal benytte under opbygningen.  
 

Husk at bestille forplejning til under opbygning  
senest fredag 28. oktober kl. 12 – alternativt kan I under opbygningen købe forplejning i 

Restauranten Corner Bistro ved Indgang Vest, der har følgende åbningstider: 
 

Torsdag 27. oktober: 08.30-15.00 
Fredag 28. oktober: 08.30-15.00 
Lørdag 29. oktober: 08.30-13.00 
Søndag 30. oktober: 08.30-13.00 
Mandag 31. oktober: 08.30-19.00  

Du kan læse mere i udstillerhåndbogen:  
Min messedeltagelse > Opbygning 

BESTIL HER 

 

  

 

ÅBNINGSTIDER 

Tirsdag: 07.00 - 17.00 

Onsdag: 07.00 - 17.00 

Torsdag: 07.00 - 17.00 

 

UDSTILLERGUIDE 

Alt du skal vide under 
messen, kan du finde i 

udstillerguiden. 

 

PARKERING 

Under messen henviser vi 
til parkering på P3, hvor I 

kan parkere GRATIS. 

https://tr.aonetrk.com/c/PHb7bR91MwP3N
https://tr.aonetrk.com/c/84Qj2BHpI98
https://tr.aonetrk.com/c/t2n67bSlcZ


SE ÅBNINGSTIDER 

 

 

LÆS MERE 

 

 

LÆS MERE 

 

 

  
   

LOGIN TIL UDSTILLERHÅNDBOGEN 

  

For at logge ind i udstillerhåndbogen skal du anvende følgende brugernavn og password: 
 

Brugernavn: mchteam  
Password: mchteam1  

 
NB: Ved kopiering af brugernavn og password:  

Marker fra venstre mod højre og undgå tomme tegn. 
  

GÅ TIL UDSTILLERHÅNDBOGEN 

 

  

KONTAKT TEAMET 

  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Team FoodTech 

KONTAKT TEAMET  

 

   

PROJEKT 

 

SALG & 
RÅDGIVNING 

  

    

https://tr.aonetrk.com/c/WBVXrxHOONH
https://tr.aonetrk.com/c/fOjY8oAvWik
https://tr.aonetrk.com/c/pVAOFt1jB8fa
https://tr.aonetrk.com/c/WQ8r13ZxylZr
https://tr.aonetrk.com/c/OrTNSa4Cp06xp


THUE BJØRSLEV 
JENSEN 

 

LINE  
PAUGAN 

 

TRINE  
WIUFF 

 

SUSANNE 
HOFMANN 

   
   

   

    

 

    

 

     

 

+45 9926 9926 
 

foodtech@mch.dk 

 

Vardevej 1, 7400 Herning 
  

   

       

   

 

  

 

 

Se online version 

  

Afmeld nyhedsmailen her 

   

 

 
 

mailto:foodtech@mch.dk
https://tr.aonetrk.com/w/QzaHyFFGd3
https://tr.aonetrk.com/u/7U3ehMedCE3KMv
tel:+45 9926 9926
mailto:foodtech@mch.dk
https://tr.aonetrk.com/c/VDfHQN51fzCq7n
https://tr.aonetrk.com/c/xoleMqt0lcSpAQ
https://tr.aonetrk.com/c/pPH5QIbFTdoAP5
https://tr.aonetrk.com/c/6p9FVPx8xx

