
For 13. gang inviterer vi til Norges største og  
lengstlevende publikumsmesse for mat og vin. 

ÅRETS FOKUS ER HØY KVALITET, I BÅDE MAT OG VIN 
Den norske forbruker har et bevisst forhold til vin og mat. Man forventer 
kvalitet, og man er villig til å betale det «lille ekstra» for kvaliteten. Vår mål-
setting er å vise dette på Oslo Vin- og Matmesse 2018. 

BRANSJETREFF 
Mellom kl. 15.00 – 16.00 er messen åpen for HORECA og presse. Her kan 
du som utstiller knytte kontakter med HORECA-bransjen, i rolige former, før 
messen åpnes for publikum.

ÅPNINGSTID 
Kl. 12:00 Huset åpner for rigging og klargjøring for utstillere 
kl. 15:00 - 16:00 Bransjetreff, HORECA og presse 
Kl. 16:00 - 20:00 Publikumsmesse

MASTER CLASS - PRODUKTFOREDRAG 
Vi har registrert en viss nedgang i påmelding til messens master class og 
produktforedrag. Vi vil derfor redusere antallet, samtidig som disse blir 
gratis for publikum, kun forhåndspåmelding er nødvendig. 

Utstillere som ønsker å holde et 30 minutters produktforedrag eller master 
class kan bestille tid i et av våre to disponible møterom. Møterommene 
har plass til inntil 46 personer. For å dekke inn våre kostnader til leie av 
seminarrommene, vil vi fakturere utstiller kr. 1000,- per master class eller 
produktforedrag. 

SALG AV PRODUKTER 
Direktesalget på messen har de siste årene vært godt og økende. Vi oppfor-
drer derfor flest mulig av våre utstillere til å ha produkter for salg (NB! Ikke 
alkoholholdige produkter.)

ARRANGEMENTSSTED 
Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, i sentrum av Oslo.

ARRANGØR 
Oslo Vin- og Matmesse arrangeres av Norske Vinklubbers Forbund, som i 
dag teller nesten 4.000 medlemmer fordelt på ca. 280 klubber.

STAND 
Interessen for å delta er stor, og mange tidligere utstillere har allerede signa-
lisert sin deltakelse i 2018. Vi anbefaler derfor aktuelle firmaer om å melde 
sin interesse så snart som mulig.

Hver stand består av konferansebord med målene 180 x 80 cm, som settes 
opp på forhånd. Det er også mulig å kjøpe flere stands ved siden av hver-
andre.

Pris pr stand er kr. 3.000,-

Spesielle behov som genererer ekstra kostnader, f.eks. strøm e.l., vil bli 
fakturert. Dersom det er ønske om å tilberede mat på standen er dette mulig 
(kun varmebehandle mm.), men må da avtales spesielt ved påmeldingen.

PÅMELDING 
Ønsker du allerede nå å registrere din interesse som utstiller, kan du gjøre 
dette ved å klikke her for å komme til påmeldingsskjema.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Truls Aasterud, 
tlf. 481 71 035 eller e-post truls.aasterud@aasterud.net.

Ved påmelding fakturere vi et depositum pålydende kr. 500,-, som trekkes 
fra ved endelig fakturering. Påmeldingen er bindende, og ved kansellering 
etter 15. april 2018, vil vi ikke refundere det innbetalte depositum.

PUBLIKUM 
Innbydelsen blir sendt til samtlige av våre medlemmer og tidligere besøken-
de og vil også bli lagt ut på Facebook og andre sosiale medier.

Messen vil få bred omtale våre nettsteder, www.nvkf.no og www.matogvin-
messen.no samt vårt medlemsblad Bulletin. Messen er åpen for alle over 18 
år, og vi anslår rundt 400 besøkende. Ta kontakt hvis du har noen spørsmål 
eller for påmelding.

GODT FORNØYDE UTSTILLERE OG PUBLIKUM 
Det ble gjennomført en SMS-undersøkelse blant publikum dagen etter 
messen. Karakter skulle angis med et tall mellom 1 og 6, hvor 1 represen-
terte «Svært lite fornøyd», og 6 representerte «Svært godt fornøyd». Av 161 
utsendte, mottok vi 112 svar, med snittkarakter 5,01.

Det ble også foretatt en evaluering blant utstillerne hvor vi spurte om 
utstillernes grad av fornøydhet på en rekke felter. Her fikk vi gjennomgåen-
de høyt skår fra respondentene på samtlige felter. Vi fikk også en tilbake-
melding på at over 40% vil delta på messen i 2018, mens nærmere 60% 
vurderer deltakelse. Ingen ga uttrykk for at de IKKE vil delta i 2018.

Med vennlig hilsen 
Kristian Gahre 
President NVkF 
kristian.gahre@nvkf.no 
Tlf: 90 15 26 66
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Mat og vin i skjønn forening
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