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VELKOMMEN TIL 
FOODEXPO 2018

Oplev et væld af nyheder på messen – bliv allerede nu inspireret af udstillernes nyheder på foodexpo.dk 
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WineExpo, 
møbler & interiør, 

IT &  betalings-
løsninger

Hotelkoncept:  The Lobby, 
møbler & interiør

Gastronomitorvet  
og Food Market

Økologi

Kaffeautomater,  
storkøkkener,  

arbejdsbeklædning og 
 fagkonkurrencer

Detail, maskiner , 
emballage og 

fagkonkurrencer

Foodservice, 
Food Gallery og 
fagkonkurrencer

Storkøkkener og  
forbrugsvarer 

 (non-food)
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HAL J 1-2-3
Økologi

Bliv klogere på økologiens vej fra jord til 
bord med aktiviteter, udstillinger og for- 
tællinger i samarbejde med Økologisk 
Landsforening. 

HAL F
Fagkonkurrencer

Oplev konkurrencer arrangeret af Bager- og 
Konditormestre i Danmark, Danske Slag-
termestre og Danmarks Fiskehandlere. Du 
kan bl.a. opleve en konditorkonkurrence, 
Danmarks bedste spegepølse, Danmarks 
bedste fiskefrikadelle og meget mere. 

HAL K
Gastronomitorvet og Food Market

Oplev ægte torvestemning, når flere loka-
le fødevareproducenter byder indenfor til 
ekstraordinære smagsoplevelser, hvor høj 
kvalitet og lækre råvarer er i fokus.

NYHED

HAL F
Trendcafé og foredragsscene

Lyt til oplæg fra branchens bedste på fore-
dragsscenen og oplev trendcaféen designet 
i samarbejde med trendspotter Anette Eck-
mann. 

NYHED

HAL X
Økologisk Landsforening

Aktiviteter, udstillinger og fortæl-
linger om økologi i samarbejde 
med Økologisk Landsforening.

HAL E
Fagkonkurrencer

Vær med, når branchens dygtigste konkur-
rerer i kategorierne: Årets kok og tjener, 
DM i forskellige elevkonkurrencer og Nor-
dens bedste kok og tjener.

HAL M
Food Gallery og fagkonkurrencer

Få en smuk og visuel oplevelse, hvor 
mad og kunst smelter sammen. Et trend-
område i samarbejde med Pej Gruppen 
og nogle af Danmarks bedste kokke. 
Fagkonkurrencer: DM i chokolade for kok-
keelever og Callebaut Chocolate Hero.

NYHED

ALLE HALLER
Guidede ture

Deltag i en guidet tur rundt i messens ti 
spændende haller og kom med på besøg hos 
udvalgte udstillere.

Tilmelding på foodexpo.dk

NYHED

HAL H
Hotelkoncept: The Lobby 
 – A hotel experience 

Få inspiration til fremtidens hoteller og 
restauranter i The Lobby – et nyt hotel-
koncept i samarbejde med trendeksperten 
Mads Arlien-Søborg, som også giver guide-
de ture. 

NYHED
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ÅBNINGSTIDER
Vi glæder os til at byde dig velkommen på  
Foodexpo:

Søndag 18. marts  kl. 10.00 - 18.00
Mandag 19. marts  kl. 09.00 - 18.00
Tirsdag 20. marts   kl. 09.00 - 18.00

FOODEXPO
Foodexpo er Nordens største fagmesse inden 
for foodservice, detail, hotel- og restaurant-
branchen. Foodexpo afholdes hvert andet år 
i MCH Messecenter Herning i samarbejde 
med 14 toneangivende brancheforeninger.

Med 500 udstillere og 26.000 besøgende på 
messen i 2016 udvider Foodexpo med to eks-
tra haller i 2018. 

Udvidelsen til i alt ti haller betyder, at be- 
søgende kan gå på opdagelse blandt flere nye 
koncepter. Vær med, når hele branchen mø-
des til tre faglige og inspirerende dage, hvor 
kvalitet, mangfoldighed og nye tendenser er 
i fokus.  

Gå ikke glip af Foodexpo 2018 - sæt allerede 
nu kryds i kalenderen og print dit gratis ad-
gangskort på foodexpo.dk

ARRANGØR
MCH Messecenter Herning 
Vardevej 1
7400 Herning
foodexpo.dk

HUSK
Der er gratis parkering lige ved døren.  

Vi har gode transportløsninger med både bus 
og fly til Herning. Booking af billetter fore-
tages på foodexpo.dk, hvor du også kan læse 
mere om transportmulighederne.

FOODEXPO 2018 - BRANCHENS MØDESTED

Følg Foodexpo på Facebook, Instagram  
og LinkedIn og bliv opdateret med de 
seneste nyheder.
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