
 

  
   

Kære udstiller 
 

Tak for en fantastisk start på DiaLabXpo. Det er en fornøjelse at mærke stemningen ude 
blandt jer, og vi ser frem til endnu en messedag i morgen.  

 
Vi glæder os til at se jer igen i morgen. 

 
I dette udstillernyt kan du læse nærmere om:  

Tilbageblik fra den første messedag 
Åbningspressemeddelelse 

Video fra åbningen  
Eventbuizz lead scanner app 

Onsdagsbar - stadig få ledige billetter 
Del dine øjeblikke 

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

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

  

 
 

  

https://tr.aonetrk.com/c/uAd4mpgZyslp
https://tr.aonetrk.com/c/goOQRvwlGu2e7


   

TILBAGEBLIK FRA 1. MESSEDAG  
 

Se stemningsvideoen fra den første dag på DiaLabXpo. Videoen kan downloades her. Du er 
velkommen til at dele videoen på dine forskellige marketingplatforme.  

 
Vi har gjort det nemt for jer, så I kan vælge at bruge nedenstående tekstforslag eller tilpasse 

det jeres stil. Du er også velkommen til at dele FoodTech's opslag i stedet.  
 

FoodTech er i gang, og vi står klar til at tage imod dig, når dørene åbner onsdag og torsdag kl. 
09.00-17.00. Ses vi på stand XXX i MCH Messecenter Herning. 

SE VIDEOEN HER  

 

  

https://tr.aonetrk.com/c/2PfMuqhclv0QP
https://tr.aonetrk.com/c/VsJXT5DqUtblG


 

FOODTECH OG DIALABXPO ÅBNET MED 
PRISOVERRÆKKELSER OG FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED 

 
Det centrale omdrejningspunkt var bæredygtighed, da FoodTech og DiaLabXpo 1. 

november åbnede med taler til tiden i MCH Messecenter Herning. Samtidig blev vinderen 
af årets FoodTech Award fundet, ligesom sløret blev løftet for en stribe IFC International 

Food Contest-vindere. Messens tre dage byder på flere end 270 udstillere og over 90 
faglige events og indlæg. 

LÆS HELE PRESSEMEDDELELSEN HER  

   

   

https://tr.aonetrk.com/c/Qq2L6TiAaCU
https://tr.aonetrk.com/c/dPuBYcGNGWE1BK


ÅBNINGSTALE VED ADM. 
DIREKTØR GEORG 

SØRENSEN 
- Fødevareindustrien er langt fremme i 

forhold til at skabe bæredygtige løsninger 
inden for vand- og energibesparelse - og vi 

ser frem til at danne rammen om 
udstillernes mange nyskabelser og 
bæredygtige løsninger, lød det fra 

administrerende direktør i MCH A/S Georg 
Sørensen 

SE HELE TALEN  

  

   

  

ÅBNINGSTALER VED 
DANIELLA SCHMIDT 

- Som virksomhed skal man være 
formålsdrevet og lade holdninger og 

handlinger flugte, og det kræver flere ting: 
Man skal definere sine holdninger, man 

skal organisere sig, man skal have mod og 
turde handle, og man skal italesætte, hvad 

det er for en forvandling, man vil, og 
hvordan man vil udføre den, opfordrede 

Daniella Schmidt. 

SE HELE TALEN 

  

 

   

https://tr.aonetrk.com/c/3AWta6lRVsj
https://tr.aonetrk.com/c/o0C97ZPiY4E
https://tr.aonetrk.com/c/KLMv7RAcZt
https://tr.aonetrk.com/c/hl51WNfj9lvk


 

ONSDAGSBAR - DU KAN NÅ DET 

ENDNU!  

Har du tilmeldt dig onsdagsbaren efter 
messen i morgen?  

 
Der et begrænset antal billetter tilbage. 

Skal en af dem være dine - skynd dig ind 
i udstillerhåndbogen og køb din billet til i 

morgen. 
  

BESTIL HER  

 

 

 

ER I KOMMET GODT I GANG MED 
EVENTBUIZZ APPEN? 

Hvis ikke, så hiv fat i Sisse på 
arrangørkontoret, så hjælper hun dig i 

gang.  
 

Du kan også bestille Eventbuizz lead 
scanner appen i udstillerhåndbogen, 

hvorefter du får tilsendt en hjælpeguide 
og kan komme i gang på bare 5 minutter. 

  BESTIL HER   

 

 

 

DEL DINE ØJEBLIKKE 

 
Del dine øjeblikke fra DiaLabXpo på sociale medier og markedsfør din messedeltagelse. 

Tag gerne @dialabxpo på Facebook og LinkedIn eller brug hashtagget #dialabxpo 

  

https://tr.aonetrk.com/c/AIifSdaZE6uiq0G
https://tr.aonetrk.com/c/yVW0Qsfiu0q
https://tr.aonetrk.com/c/a8LWa6Ossstl
https://tr.aonetrk.com/c/rVAnpSY2xZ


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 DiaLabXpo 

KONTAKT TEAMET  

 

   

PROJEKT 

 

SALG & 
RÅDGIVNING 

  

 

THUE BJØRSLEV 
JENSEN 

 

 

LINE  
PAUGAN 

 

 

TRINE  
WIUFF 

 

 

SUSANNE 
HOFMANN 

   
   

   

    

 

    

 

     

 

https://tr.aonetrk.com/c/b4pHGzSA8xeWsx
https://tr.aonetrk.com/c/wSRH2zsTXDbC5
https://tr.aonetrk.com/c/XutqiuaeuPR
https://tr.aonetrk.com/c/iHN3NzddeKIV
https://tr.aonetrk.com/c/idIn0rX4VCAS
https://tr.aonetrk.com/c/oJ6qedtxyE1
tel:+45 9926 9926
mailto:dialabxpo@mch.dk
https://tr.aonetrk.com/c/9PICvU4p5HUJL


+45 9926 9926 
 

dialabxpo@mch.dk 

 

Vardevej 1, 7400 Herning 
  

   

       

  

   
 

  

   

 

Se online version 

  

Afmeld nyhedsmailen her 

   

 

 
 

mailto:dialabxpo@mch.dk
https://tr.aonetrk.com/w/RFysrevX5M
https://tr.aonetrk.com/u/4CGiB6YKGpS8j
https://tr.aonetrk.com/c/ivwBJAKL2AjkYbH
https://tr.aonetrk.com/c/eCdKbBZFW2N
https://tr.aonetrk.com/c/QtnjSIXMNSJ6sF

