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Velkommen i ØKO-hallerne



Foodexpo er nordens vigtigste fagmesse, og i 2018 fylder vi hele tre af messens haller med økologi.
Som udstiller i de økologiske haller er du en del af det stærke fællesskab, der skaber løsninger og 
inspiration til fremtidens økologiske måltider.

Vores mål er at give hver eneste gæst, der træder ind i de økologiske haller en unik oplevelse med 
et væld af økologiske aktiviteter, kreative standløsninger og interaktive installationer. Vi vil give 
dig, der udstiller, de bedste muligheder for at formidle økologen på nye måder, så du får størst 
muligt udbytte af din messedeltagelse. Sammen skaber vi rammerne for, at besøgende i hallerne 
overraskes og lærer nyt om økologiens verden fra jord til bord. 

Meld dig ind i fællesskabet og vær med til at fylde ØKO-hallerne med det gode værtskab, som får 
ØKO-glæden til at boble. Sammen får vi taget til at lette!

Velkommen til.

Med Venlig Hilsen
Foodservice-teamet 
i Økologisk Landsforening
Rikke, Malene og Torben
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UDSTIL I ØKO-HALLERNE 
- hvor ny viden giver inspiration og motivation til 

fremtidens økologiske salg i hele detail-, foodservice-  
og hotel- og restaurationsbranchen! 

Se udstillingsmuligheder på side 10 og 11.
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Foodexpo afholdes for 8. gang i MCH Messecenter Herning den 18. - 20. marts 2018. Fag-
messen er den største i norden og er for alle, der arbejder professionelt med mad! Mere end 
400 udstillere og 25.000 potentielle kunder samles i Herning de tre messedage for at smage 
en bid af det bedste, største og nyeste, den danske madverden kan præstere! Foodexpo er 
hele branchens mødested og tiltrækker tusindvis af passionerede fagfolk fra restauranter, 
hoteller, storkøkkener og resten af madbranchen i Danmark.

TRE ØKO-HALLER
Økologien fylder mere og mere på danskernes tallerkner og i de professionelle køkkenernes 
gryder – og igen i år udvider vi også rammerne på Foodexpo. Det økologiske fællesskab 
samles i hele tre haller, som vil syde, boble, dufte og smage af økologi fra ende til anden! 
Find økologien på Foodexpo i hal J 1-2-3, se oversigtskortet på næste side.

OPLEV FREMTIDENS ØKOLOGI
I ØKO-hallerne sætter vi fokus på fremtidens økologi, på sundhed og på bæredygtige løs-
ninger. Vi skaber et fællesskab for alle, der vil økologi – nye som gamle i økologiens verden 
inviteres ind i et fælles oplevelsesrum af råvarer, produkter og løsninger omkring det gode 
økologiske måltid. Målet er, at hver enkelt gæst i ØKO-hallerne mærker det stærke økologi-
ske fællesskab på tværs af branchen, overraskes og bliver klogere på økologien! 

ØKO-KOMITÉEN 2018 – NYTÆNKNING, FREMDRIFT OG SUCCES
I udviklingen af aktiviteter, installationer og udstillingsmuligheder i ØKO-hallerne inddrager 
vi et bredt udvalg af repræsentanter fra hele den økologiske branche: ØKO-komitéen 2018. 
I samarbejde sikrer vi nytænkning, fremdrift og succes i ØKO-hallerne.

Øko-komitéens medlemmer
 » Klosterbryggeriet, Signe Hansen
 » Solhjulet, Mette Iermiin
 » Ny Lundgård Ismejeri, Kirsten Kjærgaard
 » Frankly Juice, Christian Bowall og Christian Seiersen
 » Indslev Bryggeri, Niels Øfjord
 » Økoladen, Jan Elmelund
 » Naturmælk, Nelly Riggelsen
 » Mejnerts Mølle, Peter Mejnertsen

Foodexpo:
Nordens vigtigste fagmesse

LÆS MERE PÅ ØKOEXPO.DK FRA D. 1.JULI 2017
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Messecenter Herning

Hal J1: Økologi

Hal J2: Økologi

Hal J3: Økologi

Hal K: Gastronomitorvet  
 og mindre fødevareproducenter

Hal L: Storkøkkener og forbrugsvarer (non-food)

Hal F: Detail, maskiner og emballager

Hal M: Foodservice

Hal E: Kaffe, kaffeautomater og  
 arbejdsbeklædning. 
 Horestas konkurrencer.

Hal D: WineExpo, IT og betalingssystemer

Hal H: Hotelkoncept: Møbler og interiør

S Indgang SYD V Indgang VEST
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De tre ØKO-haller

Overblik
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Udstillingsmuligheder 
i ØKO-hallerne 

ØKO-hus
4,5 m2

D: 1,5 x L: 3 m
Pris: Kr. 10.000,-

ØKO-hus
18 m2

D: 3 x L: 6 m
Pris: Kr. 40.000,-

ØKO-hus
9 m2

D: 3 x L: 3 m
Pris: Kr. 20.000,-

Tilmeldingsgebyr: kr. 3095,-
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Overblik

Tilmeldingsgebyr: kr. 3095,-

Halv ØKO-Pavillon
8 m2

Pris: Kr. 20.000,-

Kvart ØKO-Pavillon
4 m2

Pris: Kr. 10.000,-

Hel ØKO-Pavillon
16 m2

Pris: Kr. 40.000,-

ØKO-Pavillon

2,44 m

4,88 m
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Gå ikke glip af årets økologiske messe. Du kan allerede nu bestille din stand i ØKO-hallerne på Foodexpo.  
Mød 25.000 messegæster fra detail-, foodservice- og hotel- og restaurationsbranchen og styrk dit netværk med 
kollegaer fra hele den økologiske branche.

DU FÅR 
 »  En færdigbygget stand, som er klar til brug

 »  Daglig rengøring

 »  Strøm og WiFi

 »  Sparring om indretning af standen

 »  Adgang til fællesområder

 »  Adgang til mødefaciliteter med mulighed for tilkøb af økologisk mødeforplejning

 »  Fælles økologisk morgenmad og frokost i spiseområdet for udstillere. To spisebilletter pr. stand pr. dag.

 » Alle dage sørger vi desuden for kaffe, te og snacks.

BESTILLING AF STAND
Der er begrænset antal stande. Bestil hurtigst muligt ved at kontakte Malene Jensen på tlf. 40 63 35 15 eller mail 
mje@okologi.dk.

TILKØB
For tilkøb af hylder, disk, lys, strøm, vand, afløb, køl/frys, kontakt MCH Teknisk Service på tlf. 9926 9926

PRISER
Alle priser er eksl. moms og tilmeldingsgebyr. Tilmeldingsgebyret på 3.095 kr. er en obligatorisk afgift, som dækker 
optagelse i messeguide og onlinekatalog samt bred markedsføring.  

Udstil i de økologiske haller

Udstilling
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Tips
Forbered dig til en god messe

HOLD DIG OPDATERET
• Om seneste nyt om aktiviteter og udstillingsmuligheder  

i ØKO-hallerne på www.økoexpo.dk fra d. 1. juli 2017

• På vores nyhedsbrev og få alle informationer tilsendt direkte 
til din mail. Tilmeld dig nyhedsbrevet på:  
www.okologi.dk/virksomhed/foodservice/nyheder

Forbered den gode salgstale
Hvad er jeres vigtigste budskab? 
Sæt jer i kundernes sted og vær 

forberedt på spørgsmål. 
Sælger I produkter eller løsninger? 
Hvor er I stærkest – på sortiment, 

produkter, priser eller noget fjerde?

Hjælp til indretning?
Kontakt:

• Tilde fra Frugtformidlingen 
(tilde@frugtformidlingen.dk

• Lone fra Messecenter Herning 
(lop@mch.dk)

BRUG SOCIALE MEDIER
Før, under og efter messen. Involver 
kunder, interessenter og andre følgere 
og del de bedste messeoplevelser. Husk 
hashtag #økoexpo!

INVITER TIL TEMA-SMAGNINGER 
På udvalgte tidspunkter – byd f.eks. på den perfekte 
G&T-pakke, sprødt nybagt brød med dip, friskskåret  
ost med vin, friske grøntsagssnacks - eller andet!







VI SKABER STEMNING OG INDDRAGER GÆSTERNE I 
MERE END 100 INSTALLATIONER, BL.A.: 

 »  Den økologiske chokoladebutik 

 »  Den økologiske bagerbutik

 »  Den økologiske slagterbutik 

 »  Den økologiske grønthandler 

 »  Den økologiske blomsterbutik 

 »  Det økologiske supermarked

 »  Det økologiske bibliotek

 »  Det økologiske hotel 

 »  Den økologiske fiskehandler

 »  Den økologiske tøjbutik

 »  Det økologiske frisør 

Installationer i ØKO-hallerne

Udstilling

ALLE BESØGENDE KAN OPLEVE, SMAGE OG SANSE 
ØKOLOGIEN I INTERAKTIVE INSTALLATIONER, F.EKS.:

 »  Det Gastronomiske Hjørne

 »  Galleri: Fremtidens ØKO-forkæmpere

 »  Aktive spisesteder med spisemærke

 » Dialogkarrusel: samtale med dit Øko-idol

 » Oplæg, faglig sparring og inspiration
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MULIGHEDERNE ER MANGE I ØKO-HALLERNE.
DU KAN BL.A. DELTAGE VED AT:

 »  Være med i ØKO-top 30:  
udstillingsplatform med nyheder

 »  Være med i et endagspodie for mindre producenter 

 »  Være en del af en installation

 » Deltage i konkurrencen om ”økologisk guld”

FOR MERE INFORMATION
Kontakt Malene Jensen på tlf. 40 63 35 15 eller  
mail mje@okologi.dk

Endnu flere muligheder 
i ØKO-hallerne



Det siger tidligere udstillere

Citater

Solhjulet udstiller altid med glæde ved messer, hvor Økologisk 
Landsforening laver et fælles økologisk udstillings-område. Den 
synergi, der bliver skabt i disse fora, vil vi ikke være foruden.  

Det er tydeligt at mærke, at de besøgende er forberedte ved besøget, 
og at de befinder sig godt i det økologiske område. Dette er for en 
væsentlig skyld Foodserviceteamet fra Økologisk Landsforenings 
fortjeneste. Vi ser frem til Food Expo 2018!

Mette Wermuth Iermiin 
Salgs- og markedschef,
Solhjulet A/S

”

Vi deltager så vidt muligt altid, når Økologisk Landsforening 
laver en fællesstand - og derfor deltager vi naturligvis også med 
en stand på Foodexpo 2018. 

Vi er meget begejstrede for Økologisk Landsforenings spændende 
og altid kreative tilgang til at forny udtrykket på messerne og evnen 
til at skabe dynamik og interesse omkring økologien. Noget som 
kommer os alle på standen til gavn og glæde. Så selvfølgelig siger 
vi - på gensyn i Herning!

Lisbeth Vittrup
Country Manager, 
Magnihill

”

Økologisk Landsforenings messer er altid godt tilrettelagt, 
man ved som udstiller, at man er i gode hænder. Der er styr på 
tingene. Ingenting kommer som en overraskelse. 

Vi oplever rigtig god branding ud af til og Økologisk Landsforening 
får udstillerne i fokus i markedsføringen.
God vidensdeling blandt udstillere og arrangører.

Kirsten Hansen
Ejer
Tvedemose Champignon

”



Årets økologiske brancheaften
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Du er inviteret til årets økologiske brancheaften på Foodexpo!
Vi samler hele branchen til en oplevelsesrig og sanselig aften, hvor økologisk inspiration er i fokus, 
og hvor samværet mellem fagfolk giver nye løsninger og nye økologiske venskaber! Vi spiller ØKO-
banko med spændende præmier, deler festlige smagsoplevelser og hylder økologien med musik og 
dans.

Alt det får du for 675,-.
Gå ikke glip af årets brancheaften mandag den 19. marts 2018 kl. 17.30 – 22.00.

TILMELDING
Der er begrænset antal pladser.
Tilmeld dig hurtigst muligt ved at kontakte: 
Malene Jensen på tlf. 40 63 35 15 eller mail mje@okologi.dk.

Aktiviteter
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Teamet bag

Torben Blok
Markedschef, Foodservice,
Økologisk Landsforening

T: 29 61 69 34
tob@okologi.dk

Rikke Grønning
Chefkonsulent, Foodservice,

Økologisk Landsforening

T: 40 28 58 56
rtg@okologi.dk

Malene Jensen
Koordinator, Foodservice,
Økologisk Landsforening

T: 40 63 35 15
mje@okologi.dk

Lone Jensen
Teknisk koordinator, 
Messecenter Herning

T: 20 18 43 09 
lop@mch.dk

Lars Meedom
Key Account Manager
Messecenter Herning

T:  61 13 48 19 
lme@mch.dk

Kontakt



NYTTIGE LINKS
www.økoexpo.dk (fra d. 1. juli 2017)
www.okologi.dk/virksomhed/foodservice
www. okologi.dk/virksomhed/foodservice/nyheder (tilmeld dig vores nyhedsbrev)

Følg os på Facebook, Linked In og Twitter
Find mere information om Foodexpo på: www.foodexpo.dk


