
 

1. - 3. august 2019

UTSTILLERINVITASJON



1.-3. august arrangeres Trøndersk Matfestival i sentrum av 
Trondheim. Festivalen skal fremme regionens  lokale råvarer 
og produkt, et mangfold av smak og særpreg fra hav til 
høgfjell.

Festivalen har blitt en etablert  trøndersk arena for salg, profilering 
og omdømmebygging, og er din gyldne anledning til å presentere 
det beste av råvarer, matspesialiteter og  lokale produkter.

Magasinet Reiselyst kåret i 2017 Trøndersk Matfestival og 
Bryggerifestivalen som 1 av 12 mest attraktive reisemål 
i Skandinavia, og festivalene merker økt tilstrømming av 
kjøpelystent publikum også fra områder utenfor region.

Under matfestivalen i 2018 tangerte omsetningen rekorden fra 
2017. Samlet omsetning for utstillerne med salg var på hele 12 
millioner kroner.

Trøndersk Matfestival er en møteplass for å dele matkultur og 
matopplevelser. I tillegg til kvalitetsbevisste utstillere planlegges 
det et innholdsrikt program med aktiviteter for barn, unge og 
voksne. Aktivitetene er med og løfter deltagende produsenter 
siner råvarer og produkt. 

I 2018 gjennomførte vi en markedsundersøkelse blant 
festivaldeltakerne. Resultatet viste at 70 prosent av de spurte som 
var på festivalen i fjor ville tilbake i år, og en kundetilfredshet (KTI) 
på 80 av 100! Det vitner om et svært lojalt og fornøyd publikum!

FESTIVALEN
Om”Trøndersk Matfestival er en 

møteplass for å dele matkultur 
og matopplevelser” 



I Trøndelag har vi ei langstrakt kystlinje, som 
også har preget innlandet av region.
Årets tema under Trøndersk Matfestival er 
kystsmak, og med dette ønsker vi å feire 
Trøndelagskysten, verdiskapinga i region, de 
fantastiske råvarene, mattradisjonene, men 
ikke minst det utrolige mangfoldet vi har i 
Matriket midt, fra små til stor, og fra havet og 
landskapet rundt kysten og fjordene.

Det er et paradoks at vi som bor i vedens 
fremste havnasjon spiser stadig mindre fisk. 
Men her i Trøndelag ligger i alle fall alt til rette. 
Her finner vi hele verdikjeden fra fiskeren til 
oppdretteren, ferskvare og videreforedling, 
fiskehandlere og restauranter, tradisjonelt og 
nyskapende, verdensledende teknologi og 
nyskaping

Årets tema

KYSTSMAK

”Midt i landet, med unike naturgitte ressurser. Fra mildt kystlandskap til vidder og fjell. 

Rike, stedegne mattradisjoner møter nyskapende teknologi. Råvarer, produsenter og 

kokker i verdensklasse. Velkommen til Matriket Midt - ditt matrike.” 



Som utstiller får du:
• presentere, markedsføre og selge  produktene 

dine
• delta i produktkonkurranser og mulighet til å 

vinne priser
• få løftet produktene dine gjennom mange 

aktiviteter
• bygge nettverk og samarbeid
• delta på utstillermiddag torsdag 1. august kl. 

20:30
• få rabattert overnatting på hotell under hele 

festivalen
• markedsføre din bedrift gjennom våre kanaler - 

før og under festivalen
• få en kostnadsfri bedriftsoppføring med 

geotagging på nettstedet www.matriketmidt.no
• vise fram bedriftens navn og egenart
• bli presentert i Trøndersk Matfestival sitt 

magasin, program og på arenaprofilering.

Vi ønsker at du presenterer
• produkter og retter som bygger på  lokale 

råvarer, matspesialiteter og/ eller mattradisjoner 
• lokal mat, drikke og råvarer av høy kvalitet
• en frodig og innbydende stand
• aktiviteter og matopplevelser

Inviterte utstillere
• produsenter av lokal mat- og drikkevarer, samt 

næringsmiddel-produsenter innenfor landbruk, 
reindrift, fiskeri og havbruk

• prosjekter med fokus på mat og drikke
• reiselivsbedrifter, restauranter og organisasjoner 

med spesielt fokus på lokal mat
• distributører, grossister og  forhandlere av lokal 

mat og drikke
• virksomheten skal være lokalisert i Midt-Norge 

(inntil 20% av utstillerne kan være gjestestands)
• rene informasjonsstands er ikke tillatt

Generell

INFORMASJON
Åpningstider 2019
Torsdag 1. august  11:00 - 19:00
Fredag   2. august  11:00 - 19:00
Lørdag   3. august  11:00 - 18:00

Åpningstidene kan bli justert.

Mer informasjon: oimat.no/utstiller

”Nyheter selger! 
Hva med å lansere 
et nytt produkt 
under Trøndersk 
Matfestival?” 

Trøndersk Matfestival forbeholder seg retten til 
å foreta en vurdering av hver enkelt utstiller for 
å sikre at produktene fra utstillerne er innenfor 
kriteriene som er satt for deltakelse, og at det er 
tilstrekkelig areal til rådighet.

http://oimat.no/utstiller


SØKNADSSKJEMA 

DELTAGERAVGIFT 

finner du på www.oimat.no/utstiller og søknadsfristen er 15. mars 2019

betales via PayPal ved registrering, og er nødvendig for å sende inn skjemaet

http://www.oimat.no/utstiller


SØKER JEG?
Trøndersk Matfestival oppfordrer til produsent- og regionsamarbeid, og å 
vise fram din region som et attraktivt reisemål gjennom matopplevelser. 
Vi opererer med 3 ulike påmeldingsskjema på vår nettside (www.oimat.no/
utstiller). Sjekk at du velger riktig skjema når du søker. Når du kommer inn på 
nettsiden vil du først finne en side med en forklaring av alle tre skjemaene, 
trykk så på det skjemaet som blir riktig for deg og fyll ut alle feltene på hver 
side. De tre skjemaene er:

Skjema for enkeltutstillere som selv bestiller areal, strøm og an-
dre tjenester.

Skjema for utstillere i utstillersamarbeid. Alle utstillere som 
er del av et utstillersamarbeid må registrere seg i dette skjemaet. 
Koordinator bestiller areal, strøm og utstyr ved å bruke skjemaet 
under.

Skjema for koordiantorer for utstillersamarbeid som bestill-
er areal, strøm og utstyr på vegne av sitt utstillersamarbeid. Alle 
utstillere i et utstillersamarbeid må være registrert i skjemaet for 
utstillere i utstillersamarbeid. Dette gjelder også koordinator der-
som denne bedriften også skal være utstiller i samarbeidet.

Vår leverandør av påmeldingssystem har dessverre bestemt seg for å slutte 
å støtte utvikling for Internet Explorer. Dette betyr: for å åpne vårt 
påmeldingsskjema må du benytte deg av Microsofts nye nettleser Microsoft 
Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox. Ved å klikke på logoene under 
kommer du til en side hvor du kan laste ned nettleseren:

Hvordan

http://www.oimat.no/utstiller
http://www.oimat.no/utstiller
https://www.google.no/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/


NYTTIGE LENKER
Oppdatert informasjon vil du til enhver tid finne på vår nettside (www.oimat.no/
utstiller). Her kommer utstilleroversikt, teknisk informasjon, lenker til reglement 
og kart over festivalområdet.

Flere

REGLEMENT

RETNINGSLINJER  FRA MATTILSYNET

Hvis du ikke allerede gjør det kan du gjerne følge oss på Facebook og 
Instagram.

tronderskmatfestival

tronderskmatogbryggeri

Matriket Midt
Festivaldeltakere får en egen side 
på matriketmidt.no med omtale 
av produkt og lenker til egene 
nettsteder. En kartfunksjon, viser vei 
til produsenten ved hjelp av GPS-
koordinater.

Under Trøndersk Matfestival viser 
kartkoordinatene utsalgsstedene på 
festivalområdet.

http://www.oimat.no/utstiller
http://www.oimat.no/utstiller
http://oimat.no/wp-content/uploads/2019/01/Reglement-2019.pdf
http://oimat.no/wp-content/uploads/2018/01/Retningslinjer-for-kortvarig-omsetning-av-n%C3%A6ringsmidler-110824-1.pdf
https://www.facebook.com/TronderskMatfestival/
https://www.instagram.com/tronderskmatogbryggeri/
https://www.facebook.com/TronderskMatfestival
https://www.instagram.com/tronderskmatogbryggeri


ARRANGØR
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS
Kongens gt 30
7012 Trondheim

KONTAKT
Brit Melting
PROSJEKTLEDER 
454 86 213
brit.melting@oimat.no

1. - 3. august 2019

Åslaug Hennissen
UTSTILLERKONTAKT
470 25 185
aslaug.hennissen@oimat.no
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