
Gratis prøveperiode på madværkstedet.dk 

Som udstiller på Madværkstedet Messe få du automatisk en periode som ”udstiller” på 
online inspirationsplatformen madværkstedet.dk.  

Prøveperioden er gratis og gælder fra 1. januar til 31. marts 2023.  

 
Om Madværkstedet.dk 
Madværkstedet.dk er et online inspirationsunivers målrettet alle, der arbejder i det 
professionelle køkken. På madværkstedet.dk kan brugerne året rundt finde opdateret 
information og inspiration.  
 
Det gælder hvad enten brugerne søger information om mærkedage og events i branchen, 
er nysgerrig på bæredygtighed eller er på udkig efter ny inspiration fra leverandørerne. 
F.eks. nyheder (produkter), opskrifter og andre løsninger til foodservicebranchen.  

På madværkstedet.dk finder du også messespecifik information for Madværkstedet 
Messen. Både for dig som udstiller og for de besøgende.  
 
Få en kort videointroduktion til madværkstedet.dk lige her: 
https://www.youtube.com/watch?v=9twZajOa7ak 

 
Sådan kommer du i gang 
Dit login og adgangskode er blevet sendt til dig i den velkomstmail, du har modtaget fra 
Madværkstedet. Du logger på ved at klikke på ”Log in” i topmenuen på madværkstedet.dk 
https://xn--madvrkstedet-9cb.dk/  

Under ”Nyheder” kan du oprette alle de produktnyheder, du vil, og samtidigt vælge om 
dine produktnyheder er økologiske eller bæredygtige.  
 
Således kan de besøgende på Madværkstedet messe hjemmesiden filtrere alle 
udstillernes produktnyheder efter, om de er økologiske eller bæredygtige  
(bemærk at filtreringen ikke vises på forsiden af madværkstedet.dk, men kun på 
messehjemmesiden), og du får herved meget mere ud af din promovering af dine nyheder 
før messen. 

 

Brug for hjælp? 
Mangler du dit login eller din adgangskode, er du velkommen til at kontakte os på 
infomad@mch.dk   

Har du behov for hjælpe med at komme i gang, kontakt venligst  
kommunikation@mldk.org 

 
Det med småt 
Indfrier din virksomhed kriterierne for at være på madværkstedet.dk som fast betalende 
abonnent, så kan dit indhold forblive på madværkstedet.dk efter 31. marts og du kan 
uploade nyt materiale, deltage i nyhedsmails, digitale events for medlemmer mm.  
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I løbet af Q1 2023 kan du høre mere om muligheder og priser som fast abonnent på 
madværkstedet.dk. 


