
 

  
   

Kære udstiller 
 

Så er det i morgen, vi åbner dørene til FoodTech, og vi glæder os til – sammen med jer – at 
byde de besøgende indenfor til tre inspirerende messedage. 

 
I dette udstillernyt kan du læse nærmere om:  

Tilbud på app til leadopsamling 
Ombytning af standpersonalekort 
Se, hvem der har brugt din kode 

Del dine øjeblikke 
Åbningstider 
Udstillerguide 

Parkering  
 

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. 

  

 
 

  

TILBUD PÅ APP TIL LEADOPSAMLING 
Du kan stadig nå at få adgang til Eventbuizz lead scanner app, som giver dig mulighed for at 

scanne dine leads, så du nemt kan opsamle kontaktoplysninger via din telefon 
(iPhone/Android).  

 
Appen koster kun kr. 995,- ekskl. moms og har ingen begrænsning af brugere.  

Bestil appen i udstillerhåndbogen og få tilsendt en hjælpeguide, så du er klar til i morgen. 

BESTIL I UDSTILLERHÅNDBOGEN 

   

   

HUSK AT FÅ OMBYTTET DIT STANDPERSONALEKORT 
  

https://tr.aonetrk.com/c/D2IPGulzr4Iibsw
https://tr.aonetrk.com/c/bD1wbSqMut
https://tr.aonetrk.com/c/QTxf3hrhWpNqr3F


Husk at få ombyttet dit eksisterende 
standpersonalekort til et nyt inden messen 

går i gang i morgen.  
Der vil være personale tilstede til at hjælpe i 
informationen ved Indgang Vest fra mandag 

kl. 07.00 og igen tirsdag morgen fra kl. 
07.00. 

 
Vi anbefaler derfor: 

1. Kom i god tid til messen 
2. Henvend dig i informationen i indgangen, 

når du ankommer, for at få printet dit nye 
standpersonalekort. 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. 
 

 

  

 

GÅ TIL UDSTILLERHÅNDBOGEN 

 

  

SE HVEM DER HAR BRUGT DIN KODE 
Vi kan se, at I har været i fuld gang med at sende jeres invitationskoder ud til jeres kunder. Er I 

nysgerrige på, hvem der har brugt jeres invitationskoder? Kan I finde en samlet oversigt i 
udstillerhåndbogen. 

 
I finder oversigten over de anvendte invitationskoder: 

1. Log ind i udstillerhåndbogen 
2. Vælg 'Mit personale' > 'Adgangskort' 

3. Klik på knappen 'Print standpersonalekort' 
4. Vælg invitationskoder og klik hent 

GÅ TIL UDSTILLERHÅNDBOGEN 

 

  

DEL DINE ØJEBLIKKE 
 

Del dine øjeblikke fra FoodTech på sociale medier og markedsfør din messedeltagelse. Tag 
gerne @foodtechherning på Facebook og @foodtech på LinkedIn eller brug hashtagget 

#foodtech22 

  

https://tr.aonetrk.com/c/fI6O85vBSH
https://tr.aonetrk.com/c/4G6V4t9iT1i4j


 

ÅBNINGSTIDER 

Tirsdag: 07.00 - 17.00 

Onsdag: 07.00 - 17.00 

Torsdag: 07.00 - 17.00 

SE ÅBNINGSTIDER 

 

 

 

UDSTILLERGUIDE 

Alt du skal vide under 
messen, kan du finde i 

udstillerguiden. 

LÆS MERE 

 

 

 

PARKERING 

Under messen henviser vi 
til parkering på P3, hvor I 

kan parkere GRATIS. 

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 

https://tr.aonetrk.com/c/pHHehJTZ6Msh
https://tr.aonetrk.com/c/Tu1OgbCnyQp2ENo
https://tr.aonetrk.com/c/9UAR6Pzu6eMSd4
https://tr.aonetrk.com/c/fo9uQOYMwRp9k9v
https://tr.aonetrk.com/c/XaTQX14aL1F5Vke


KONTAKT TEAMET  

 

   

PROJEKT 

 

SALG & 
RÅDGIVNING 

  

 

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 

   

 

 
 

https://tr.aonetrk.com/c/eWar5HXM9Y
mailto:foodtech@mch.dk
https://tr.aonetrk.com/w/bFlf4DX9Jmq
https://tr.aonetrk.com/u/ixayCI3fZZ
tel:+45 9926 9926
mailto:foodtech@mch.dk
https://tr.aonetrk.com/c/gmRC2rd5yvFG
https://tr.aonetrk.com/c/VMQFASVLvY5kRhU
https://tr.aonetrk.com/c/X22vGuW2yIw
https://tr.aonetrk.com/c/IUhGh3IubC

