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Madværkstedet arrangeres af: 

Muligheder  
for dig med

KØD & FISK
FRUGT & GRØNT
PLANTEBASERET
BRØD & KAGER
DRIKKEVARER

VIN & SPIRITUS
MEJERI

SPECIALITETER
•

Deltag i

EVENTS
•

Invitér dine kunder 
 til Private Dining i  
Madværkstedets  

VIP KØKKEN

BLIV UDSTILLER  
PÅ MADVÆRKSTEDET  

21.- 22. MARTS 2023
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MADVÆRKSTEDET
FØDEVAREBRANCHENS FAGLIGE  

MØDESTED I KØBENHAVN

Madværkstedet, der er beslægtet 
med Nordens største fødevaremesse, 
Foodexpo i Herning, fandt første gang 
sted i 2017. Messen vendte planmæs-
sigt tilbage i 2019, men måtte grundet 
corona sløjfes i 2021, og derfor ser vi 
nu ekstra meget frem til endelig igen at 
tage tråden op og byde inden for, når vi 
slår dørene op i Lokomotivværkstedet 
21.-22. marts 2023.

Events på menuen
Som noget nyt bliver 2023-udgaven  
af Madværkstedet væsentligt mere 
eventbaseret end tidligere. Således  
har du som udstiller mulighed for at 
deltage i forskellige events, afhængig  
af hvilket område på messen, du udstill-
er i – enten produktdemoer,  
masterclasses eller workshops. 

Idéen er at gøre Madværkstedet til en 
endnu mere levende messe, hvor de 
besøgende kan opleve, arbejde og 
deltage i forskellige events med dine 
produkter som omdrejningspunkt.  

Invitér dine kunder til private dining
En anden nyhed er, at du på Mad-
værkstedet kan booke eksklusive 
VIP-køkkener til afholdelse af kunde-
arrangementer – det kan for eksempel 
være en brunch, et frokostarrangement 
eller fyraftensdrinks, hvor du samtidig 
har mulighed for at præsentere dine ny-
heder og produkter. En oplagt mulighed 
for at komme tættere på dine kunder i 
hjertet af København.

Vi glæder os til at byde dig velkommen 
på Madværkstedet 21.-22. marts 2023  
i Lokomotivværkstedet i København.

Det er os en stor glæde  
at kunne byde velkommen 
til den tredje udgave  
af Madværkstedet  
– fødevarebranchens 
faglige mødested i  
København, der  
arrangeres i tæt  
samarbejde med MLDK 
Mærkevareleverandørerne.
 

af CARINA KIRKEGAARD
MCH Messecenter Herning  
Projektleder for Madværkstedet
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9, 18 og 36 m²  
stand er inklusiv:

•  Sort bagvæg i 2,5 meters højde  
(9 og 18 m2 stand) 

•  Hallens generelle belysning 
– det er ikke nødvendigt at  
bestille ekstra lys

•  Gulvet vil være hallens 
eksisterende betongulv

•  Daglig rengøring
•  Gratis WiFi

Bemærk, der er plads til en køle- og/eller frysedisk 
på standen. Medbring din egen eller lej gennem 
KPA. Strømstik bestilles gennem MCH. 

Priser 

9 m² 15.750,-
18 m² 31.500,-
36 m² 63.000,-

Tilmeldingsgebyr 3.250,-
Medudstiller 3.250,-

Priserne gælder for Madværkstedet 2023  
og er ekskl. moms.

Tilkøb for dig 

Få mere ud af din messedeltagelse  
– gå i Showkøkkenet med Michael Museth

Som udstiller med kød og fisk kan du gå  
i Showkøkkenet med slagter og ejer af  
Folkets Madhus Michael Museth.
Michael er kendt for sit gode slagterhånd-
værk, og er et kendt ansigt i TV2’s morgen-
flade Go’ Morgen Danmark.

Book en tid sammen med Michael og tag 
dialogen om dine produkter, mens de 
besøgende kan følge med i både snakken 
og tilblivelsen af en ret, I sammen  
koordinerer forud for messen. 
Showkøkkenet er en oplagt mulighed for  
dig, der ønsker at få mere ud af din mes-
sedeltagelse, og som på kyndig vis ønsker 
at få fremvist potentialet af dine produkter. 

Deltagelse i Showkøkkenet er inklusiv:

Før messen
•  Koordinering af ret og sparring  

med Michael Museth 
•  1 x omtale i Madværkstedets  

nyhedsbrev med ca. 11.000  
modtagere fra fødevarebranchen

•  1 x opslag på Madværkstedets  
Facebook med ca. 1700 følgere  
inkl. tag af firmanavn

•  1 x opslag på Madværkstedets  
Instagram med ca. 700 følgere inkl.  
tag af firmanavn

•  Aktivitetsbeskrivelse i programoversigt  
for Showkøkkenet på madværkstedet.dk

Under messen
•  Aktivitetsbeskrivelse i  

Madværkstedets messeguide
•  Aktivitetsbeskrivelse via  

skiltning i området
•  30 minutter i Showkøkkenet med  

Michael Museth 

Pris
7.500,-

Priserne gælder for Madværkstedet 2023  
og er ekskl. moms.

STANDMULIGHEDER FOR DIG MED

KØD & FISK

MICHAEL MUSETH
Slagter og ejer af 
Folkets Madhus

VÆLG MELLEM
9, 18 og 36 m²  

stande
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5 m² stand er inklusiv:

•  1 stk. krydsfinér disk inkl.  
hylde (B200 x D60 x H90 cm).  
Inkl. logotryk (90 x 90 cm)

•  1 stk. grøn stålreol  
(B92 x D34 x H200 cm)

•  Grøn bagplade i 2 meters højde 
(Farvekode: NCS S 2020 G50Y)

•  Gulvet vil være hallens  
eksisterende betongulv

•  Hallens generelle belysning  
– det er ikke nødvendigt at  
bestille ekstra lys

•  Daglig rengøring
•  Gratis WiFi 

Pris 
14.500,-

Tilmeldingsgebyr 3.250,-
Medudstiller 3.250,-

Det er ikke muligt at fravælge reol og disk.
Der er plads til et køle- eller fryseskab. 
Medbring din egen eller lej gennem KPA. 
Strømstik bestilles gennem MCH.

Tilkøb 
Logotryk på bagvæg: 650,- pr. m2 inkl. print 
og montering.

Prisen gælder for Madværkstedet 2023  
og er ekskl. moms.

Tilkøb for dig 

Få mere ud af din messedeltagelse  
– afhold masterclasses og foredrag  
i Planteriget

Som udstiller i området kan du afholde  
masterclasses og foredrag i Planteriget.  
Her får du et komplet udstyret arbejds- 
køkken med vask, kogeplader, komfur  
og køkkengrej samt AV-udstyr i form af 
skærm og headsets. 

Aktivitetsområdet er den perfekte ramme  
for dig, der ønsker at komme tættere på  
dine kunder ved at invitere dem til lærerige 
foredrag og masterclasses, og samtidigt 
sætte ekstra fokus på dine produkter  
overfor messens besøgende.

Foruden Planteriget vil området også  
byde på gratis workshops faciliteret af  
de to søstre fra Pure Dansk, Malene og  
Astrid Søgaard, som begge messedage  
vil give de besøgende en indføring i  
deres fantastiske opskriftsunivers med  
danske bælgfrugter.  

Deltagelse i Planteriget er inklusiv:

Før messen
•  1 x omtale i Madværkstedets  

nyhedsbrev med ca. 11.000  
modtagere fra fødevarebranchen

•  1 x opslag på Madværkstedets  
Facebook med ca. 1700 følgere  
inkl. tag af firmanavn

•  1 x opslag på Madværkstedets  
Instagram med ca. 700 følgere  
inkl. tag af firmanavn

•  Aktivitetsbeskrivelse i programoversigt  
for Planteriget på madværkstedet.dk

Under messen
•  30 minutter i Planteriget
•  Aktivitetsbeskrivelse i  

Madværkstedets messeguide
•  Aktivitetsbeskrivelse via skiltning  

i området
 
Pris
5.000,-

Priserne gælder for Madværkstedet 2023  
og er ekskl. moms.

5 m2 stand i området er inkl. reol og disk. Afhold spændende masterclasses og foredrag  
i Planteriget.

STANDMULIGHEDER FOR DIG MED 

FRUGT & GRØNT
PLANTEBASERET 

5 M2

STANDE
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5 m² stand er inklusiv:

•  1 stk. krydsfinér disk inkl. hylde 
(B200 x D60 x H90 cm) 

•  Inkl. frontplade med fliseprint  
og logotryk (90 x 90 cm)

•  2 stk. stålreoler  
(B92 x D34 x H200 cm) 

• Sort bagvæg i 2,5 meters højde 
•  Gulvet vil være hallens  

eksisterende betongulv
•  Hallens generelle belysning  

– det er ikke nødvendigt at  
bestille ekstra lys

•  Daglig rengøring
•  Gratis WiFi

Pris 
15.000,-

Tilmeldingsgebyr 3.250,-
Medudstiller 3.250,-

Tilkøb 
Opstilling af egen ovn i fællesområde
kr. 2.500,- ekskl. moms. 
Obs. Strømstik bestilles gennem MCH.

Prisen gælder for Madværkstedet 2023  
og er ekskl. moms.

16 m² stand er inklusiv:

•  3 x bagerborde m/træbordplade  
og hylde (B187 x D80 x H90 cm)

•  1 x køkkenelement m/stålplade 
(B150 x D60 x H90 cm)  
inkl. vand og afløb

• Sort bagvæg i 2,5 meters højde
•  Inkl. strømstik (230V)
•  Inkl. frontplade med fliseprint  

og logotryk (90 x 90 cm)
•  Gulvet vil være hallens  

eksisterende betongulv
•  Hallens generelle belysning  

– det er ikke nødvendigt at  
bestille ekstra lys

•  Daglig rengøring
•  Gratis WiFi

Pris 
45.000,-

Tilmeldingsgebyr 3.250,-
Medudstiller 3.250,-

Tilkøb 
Opstilling af egen ovn i fællesområde
kr. 2.500,- ekskl. moms.
Obs. Strømstik bestilles gennem MCH.

Prisen gælder for Madværkstedet 2023  
og er ekskl. moms. 

Tilkøb for dig 

Få mere ud af din messedeltagelse  
– afhold en workshop i Nørderiet

Som udstiller med brød og kager kan  
du afholde en workshop for messens 
besøgende i områdets workshopområde, 
Nørderiet. Dette er en oplagt mulighed  
for dig, der ønsker at demonstrere dine  
produkter og lade dine kunder arbejde  
med dem i inspirerende rammer. 
Der er plads til 15 deltagere pr. workshop, 
og billetter købes på Madværkstedets 
hjemmeside.
Udover Nørderiet vil der i området også 
være et caféområde med daglige aktiviteter. 
 
En workshop i Nørderiet er inklusiv:

Før messen
•  1 x omtale i Madværkstedets  

nyhedsbrev med ca. 11.000 modtagere 
fra fødevarebranchen

•  1 x opslag på Madværkstedets  
Facebook med ca. 1700 følgere inkl.  
tag af firmanavn

•  1 x opslag på Madværkstedets Instagram 
med ca. 700 følgere inkl. tag af firmanavn

•  Aktivitetsbeskrivelse i programoversigt  
for Nørderiet på madværkstedet.dk

Under messen
•  45 minutters workshop i Nørderiet
•  Aktivitetsbeskrivelse i Madværkstedets 

messeguide
•  Aktivitetsbeskrivelse via skiltning 

i området

Pris
5.000,-

Priserne gælder for Madværkstedet 2023  
og er ekskl. moms.

16 m2 stand med fliseprint og logotryk på fronten.Afhold inspirerende workshops i Nørderiet.

STANDMULIGHEDER FOR DIG MED

BRØD & KAGER 
VÆLG MELLEM

5 og 16 m² stande



Vi er overbeviste  
om, at der fortsat er et  

stort behov for en messe  
som Madværkstedet.  

Madværkstedet er et godt 
supplement til Foodexpo, 

fordi messen dækker  
Københavnsområdet,  

og derfor ser vi frem  
til at deltage. 

BJARNE NØHR 
DIRECTOR, NATIONAL SALES

GOOD FOOD GROUP
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STANDMULIGHEDER FOR DIG MED

DRIKKEVARER  
6 m² stand er inklusiv:

•  Træhus (B300 x D150 cm).  
Mulighed for leje af hylder  
til bagvæg

•  1 stk. krydsfinér disk 
(B200 x D60 x H90 cm) 
Inkl. logotryk (90 x 90 cm)

•  Skinne med 4 stk. spots
•  Daglig rengøring
•  Gratis WiFi

Pris 
16.000,-

Tilmeldingsgebyr 3.250,-
Medudstiller 3.250,-

Prisen gælder for Madværkstedet 2023  
og er ekskl. moms.

9 m² stand er inklusiv:

•  Træhus (B300 x D300 cm). 
Mulighed for leje af hylder 
til bagvæg 

•  1 stk. krydsfinér disk  
(B200 x D60 x H90 cm)  
inkl. logotryk (90 x 90 cm)

•  Skinne med 4 stk. spots 
•  Daglig rengøring 
•  Gratis WiFi 

Pris 
22.000,-

Tilmeldingsgebyr 3.250,-
Medudstiller 3.250,-

Prisen gælder for Madværkstedet 2023  
og er ekskl. moms.

Tilkøb for dig 

Få mere ud af din messedeltagelse  
– lav produktdemoer, smagninger og mas-
terclasses med en professionel bartender 

Som udstiller med drikkevarer kan du som 
noget helt nyt invitere messens besøgende 
på farverige produktdemonstrationer, lækre 
smagninger og spændende fortællinger  
om dit unikke produkt i Baren.
Baren er områdets midtpunkt og samlings- 
punkt og en oplagt mulighed for dig, der 
ønsker at få scenetid og nye kundeleads.   
I baren vil du blive assisteret af en profes-
sionel bartender, som vil sørge for at du  
får det bedste frem i dine produkter.

Deltagelse i Baren er inklusiv:

Før messen
•  1 x omtale i Madværkstedets nyheds- 

brev med ca. 11.000 modtagere fra 
fødevarebranchen

•  1 x opslag på Madværkstedets  
Facebook med ca. 1700 følgere inkl.  
tag af firmanavn

•  1 x opslag på Madværkstedets  
Instagram med ca. 700 følgere inkl.  
tag af firmanavn 

•  Aktivitetsbeskrivelse i programoversigt  
for Baren på madværkstedet.dk

Under messen
•  30 minutters produktdemonstration  

i Baren inkl. headsets
•  Aktivitetsbeskrivelse i Madværkstedets 

messeguide
•  Aktivitetsbeskrivelse via skiltning  

i området

Pris
7.500,-

Priserne gælder for Madværkstedet 2023  
og er ekskl. moms.

VÆLG MELLEM
6 og 9 m² stande 

6 m2 stand
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5 m² stand er inklusiv:

•  1 stk. krydsfinér disk inkl. hylde 
(B100 x D60 x H90 cm)  
inkl. logotryk (90 x 90 cm)  

•  1 stk. stålreol  
(B92 x D34 x H200 cm) 

•  Sort bagvæg i 2 meters højde
•  Fri adgang til opvask, glas  

og isterninger 
•  Gulvet vil være hallens  

eksisterende betongulv 
•  Hallens generelle belysning  

– det er ikke nødvendigt at  
bestille ekstra lys 

•  Daglig rengøring
•  Gratis WiFi 

Pris 

5 m²: 15.000,-

Tilmeldingsgebyr 3.250,-
Medudstiller 3.250,-

Prisen gælder for Madværkstedet 2023  
og er ekskl. moms.

12 & 24 m² stand er inklusiv:

•  Sort bagvæg i 2,5 meters højde 
•  Fri adgang til opvask, glas  

og isterninger.
•  Gulvet vil være hallens  

eksisterende betongulv
•  Hallens generelle belysning  

– det er ikke nødvendigt at  
bestille ekstra lys

•  Daglig rengøring
•  Gratis WiFi

Priser 

12 m²: 23.500,-
24 m²: 44.500,-

Tilmeldingsgebyr 3.250,-
Medudstiller 3.250,-

Prisen gælder for Madværkstedet 2023  
og er ekskl. moms.

Tilkøb for dig 

Få mere ud af din messedeltagelse  
– lav produktdemoer, smagninger og mas-
terclasses med en professionel bartender 

Som udstiller med drikkevarer kan du som 
noget helt nyt invitere messens besøgende 
på farverige produktdemonstrationer, lækre 
smagninger og spændende fortællinger  
om dit unikke produkt i Baren.
Baren er områdets midtpunkt og samlings- 
punkt og en oplagt mulighed for dig, der 
ønsker at få scenetid og nye kundeleads.   
I baren vil du blive assisteret af en profes-
sionel bartender, som vil sørge for at du  
får det bedste frem i dine produkter.

Deltagelse i Baren er inklusiv: 

Før messen
•  1 x omtale i Madværkstedets nyheds- 

brev med ca. 11.000 modtagere fra 
fødevarebranchen

•  1 x opslag på Madværkstedets  
Facebook med ca. 1700 følgere inkl.  
tag af firmanavn

•  1 x opslag på Madværkstedets Instagram 
med ca. 700 følgere inkl. tag af firmanavn

•  Aktivitetsbeskrivelse i programoversigt 
bar på madværkstedet.dk

Under messen
•  30 minutters produktdemonstration  

i Baren inkl. headsets
•  Aktivitetsbeskrivelse i Madværkstedets 

messeguide
•  Aktivitetsbeskrivelse via skiltning  

i området

Pris
7.500,-

Priserne gælder for Madværkstedet 2023  
og er ekskl. moms.

STANDMULIGHEDER FOR DIG MED 

VIN & SPIRITUS  

Lav produktdemoer og smagninger i Baren.Som udstiller i området får du adgang til opvask, 
glas og isterninger.

VÆLG MELLEM
5, 12 og 24 m²  

stande
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5 m² stand er inklusiv:

•  1 stk. krydsfinér disk inkl. hylde  
(B200 x D60 x H90 cm).  
Inkl. logotryk (90 x 90 cm)

•  2 stk. stålreoler (B92 x D34 x H200 cm)
• Hvid bagvæg i 2 meters højde 
•  Gulvet vil være hallens eksisterende betongulv
•  Hallens generelle belysning – det er ikke  

nødvendigt at bestille ekstra lys
•  Daglig rengøring
•  Gratis WiFi

Bemærk, du har mulighed for at udskifte en af stålreolerne med  
et køle- eller fryseskab. Medbring dit egen eller lej gennem KPA.  
Strømstik bestilles gennem MCH.

Pris 
14.500,-

Tilmeldingsgebyr 3.250,-
Medudstiller 3.250,-

Prisen gælder for Madværkstedet 2023 og er ekskl. moms.

STANDMULIGHEDER  
FOR DIG MED

SPECIALITETER
6 m² stand er inklusiv:

•  1 stk. hvid disk inkl. hylde  
(B100 x D50 x H100 cm).  
Inkl. logotryk (90 x 90 cm)

•  Lyseblå bagvæg i 2,5 meters højde  
(Farvekode: NCS S0507B) 

•  Gulvet vil være hallens eksisterende betongulv
•  Hallens generelle belysning – det er ikke  

nødvendigt at bestille ekstra lys
•  Daglig rengøring
•  Gratis WiFi

Bemærk, der er plads til en køle- eller frysedisk. Medbring din  
egen eller lej gennem KPA. Strømstik bestilles gennem MCH.
 

Pris 
14.500,-

Tilmeldingsgebyr 3.250,-
Medudstiller 3.250,-

Prisen gælder for Madværkstedet 2023 og er ekskl. moms.

STANDMULIGHEDER  
FOR DIG MED

MEJERI

VÆLG MELLEM
5 og 6 m² stande



10 MADVÆRKSTEDET  /  21.-22. MARTS 2023

BOOK ET  

VIP KØKKEN  
Tider & priser

Morgenarrangement
8.00 -10.00
15.000,-

Frokostarrangement 
11.00-13.00
15.000,-

Eftermiddagsarrangement  
14.00-16.00
15.000,-

Aftenarrangement  
17.00-19.00
15.000,-

Sen aftenarrangement  
20.00-22.00
15.000,-

Heldagsarrangement 
8.00-22.00
50.000,-

Køkkenerne uddeles efter ‘først til mølle’ 

Få mere ud af din mes- 
sedeltagelse og afhold  
eksklusive kundearrange-
menter i et af Madværk- 
stedets to VIP køkkener. 

Her kan du invitere op til ca. 30  
udvalgte kunder med til en uforglem-
melig ‘private dining’ – lige i hjertet  
af København.

I Madværkstedets VIP køkkener  
får du både lokale, fuldt udstyret 
køkken samt flot opdækkede borde. 
De perfekte rammer for at netværke 
med dine kunder, præsentere dine 
produkter og samtidig være vært  
for en brunch, frokost, middag,  
fyraftensdrink eller andet.

Leje af VIP køkken  
er inklusiv:

•  Adgang til fuldt udstyret køkken 
med ovn, kogeplader, køleskab,  
fryser, opvaskemaskine,  
køkkengrej, service, skåle mm.

•  Fuld møbleret restaurant med 
plads til ca. 30 personer 

•  Oprydning, rengøring og  
støvsugning 



KONTAKT
 

Har du spørgsmål til  
Madværkstedet 2023,  

er du meget velkommen  
til at kontakte mig. 

 
Jeg glæder mig til  

at tale med dig. 

Key Account Manager 
Lykke Kirkegaard Karlsen

Tlf. 9926 9937 / lkk@mch.dk


