
 
Sponsorér produkter og få ekstra profilering 

Som udstiller har du mulighed for ekstra profilering ved at sponsorere produkter til diverse arrangementer. 
Læs med nedenfor og se, hvilke aktiviteter du kan sponsorere produkter til: 

 
Gavekurve 
Til messens indbudte VIP-gæster søger vi produkter til 25 gavekurve.  

Deadline for modtagelse af sponsorprodukter til gavekurve er fredag d. 24. februar 2023 og skal mærkes:  

MCH Messecenter Herning 

Att.: Madværkstedet, Tina Hauris, gavekurve 

Vardevej 1, Lageret via port 13 

7400 Herning 

 

Goodiebags til buspassagerer 
Alle passagerer på bussen fra Herning til Madværkstedet får udleveret en goodiebag med spændende 
produkter samt en messeguide. 

 

Vi søger derfor snacks og drikkevarer i transportvenlig to-go emballage, som ikke skal opbevares på 
køl. Sammen med dit produkt får du mulighed for at vedlægge en flyer, så de besøgende kan bruge tiden i 
bussen på at læse om dit produkt. Ønsker du at bidrage med produkter til goodiebags kræver det, at du 
kan levere 50 stk.  
 

Deadline for modtagelse af sponsorprodukter til goodiebags er fredag d. 25. februar 2022 og skal 
mærkes:  

MCH Messecenter Herning 

Att.: Madværkstedet, Tina Hauris, goodiebags 

Vardevej 1, Lageret via port 13 

7400 Herning 

 

Goodiebags til medarbejderture  
Vi laver skræddersyede medarbejderture til vores besøgsmålgrupper, heriblandt restauranter, hoteller, 
kantiner og storkøkkener. Vi tager dem kærligt i hånden og guider dem gennem Madværkstedet med besøg 
hos udvalgte udstillere og aktivitetsområder. Og hvad er bedre end at starte dagen med at udlevere en 
overdådig goodiebag med spændende produkter? 

 

Drikkevarer til Get Together 
 
I vores event-område ”Baren” afholder vi et ”Get Together” arrangement for messens udstillere tirsdag den 
21. marts efter messens lukketid. Hertil søger vi drikkevarer såsom øl, vin, spiritus, mixers og soft drinks. 
Du får naturligvis promoveret dit navn via skiltning i området. 
 

Ønsker du at sponsorere produkter?  
 

Kontakt venligst Tina Hauris Slebsager på ths@mch.dk eller 9926 9945. 
Bemærk vi tager ikke i mod køle- og frysevarer. 
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