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Fokus, viden 
og kvalitet

www.nutrifair.dk

2015

“ Vi ved,
 at viden 

skaber 
værdi ”
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NutriFair er specialmessen for hele den 

animalske landbrugsproduktion. En målrettet 

fagmesse til et målrettet erhverv, hvor be-

slutningstagere fra hele Verden mødes, skaber 

stærke kontakter, fi nder ny inspiration og gør 

forretning.

NutriFair er udstillingsvinduet med fuld fokus 

på den del af landbrugsdriften, der foregår 

indenfor staldens fi re vægge. Et optimalt sted 

at præsentere alt til blandt andet indendørs 

mekanisering, foder og dyrevelfærd.

Siden starten i 2012 har tusindvis af fagfolk sat 

hinanden stævne på NutriFair. Det fortsætter 

på NutriFair 2015.

NutriFair er allerede blevet kendt som land-

brugsmessen, hvor der handles, besluttes og 

fi ndes ny inspiration.

Fokus, 
viden 
kvalitet
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De besøgende på NutriFair ved, hvad de går 

efter. På de tre første NutriFair-messer har 

fl ere end 80 pct. af de besøgende været 

beslutningstagere, og mere end 50 pct. af 

udstillerne har fået ordrer med hjem fra messen. 

For målrettede besøgende giver målrettet 

dialog, og det kan udstillerne på NutriFair di-

rekte mærke på antallet af ordrer og kontakter.

NutriFair udvikles hele tiden for at give 

udstillere og besøgende de bedst mulige 

rammer at mødes i. Og messen i 2015 bliver i 

endnu højere grad end før branchens mødested.

Evne, 
vilje til
at handle
&



7

Igen et godt forum for svineproducenter 
”Landsforeningen af Danske Svineproducen-
ter er igen i 2015 med som samarbejdspartner 
på NutriFair. Siden messens start i 2012 har vi 
deltaget i udviklingen af NutriFair, og vi kan se, 
at messen bliver stærkere, år for år. Den meget 
høje koncentration af dygtige og kompetente 
fagfolk passer rigtig godt til os, og vi får rigtig 
mange gode dialoger med både udstillere og 
besøgende. For fjerde gang i træk afholder vi 
derfor vores generalforsamling under messen, 
og både vi og vores 
medlemmer glæder 
os igen til at være 
på plads, når Nutri-
Fair 2015 slår døre-
ne op.”

Flere og fl ere mælkeproducenter deltager
”NutriFair 2015 bliver tredje gang, hvor Lands-
foreningen af Danske Mælkeproducenter delta-
ger. De to første gange som udstiller på messen 
har været en succes for os, og vi kan se, at an-
tallet af besøgende mælkeproducenter er støt 
stigende, til gavn for branchen og dens leveran-
dører. Kombinationen af en messe med fagligt 
højt niveau, og et medlemsmøde med ny viden 
til mælkeproducenterne, giver vores medlemmer 
en unik mulighed for at mødes, få ny inspiration 
og gøre nogle gode 
handler. Derfor er 
vi naturligvis med 
igen i 2015, hvor 
vi glæder os til at 
byde mælkeprodu-
centerne velkom-
men.”

Branchen
bakker
op !

Hans Aarestrup, Direktør, 
Landsforeningen af Danske Svineproducenter

Kjartan Poulsen, Formand, 
Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter

“ Vi ved, at viden 
skaber værdi ”



Nutri
Facts

ARRANGØR 
NutriFair arrangeres i tæt samarbejde 
med en række af branchens 
toneangivende aktører. En bredt 
funderet messekomité, tætte relationer 
til stærke brancheforeninger og en 
dynamisk dialog med medier, udstillere 
og besøgende gør, at messens faglige 
niveau øges fra gang til gang. 

STANDPRISER 
9-36 m2  kr. 625,- pr. m2.
 
Prisen inkluderer opbygning med 
standvægge mod nabo og skiltefrise 
på åbne sider.

Fra 37 m2 kr. 525,- pr. m2.
 
Prisen er excl. opbygning
Tekniske ydelser som eksempelvis 
el, lys og tæppe bestilles særskilt.

TILMELDINGSGEBYR 
Tilmeldingsgebyr kr. 1.695,- pr. udstiller, 
som inkluderer personale- og udstil- 
lerparkeringskort, optagelse i messens 
katalog samt link fra www.nutrifair.dk 
til egen hjemmeside.

Alle priser er excl. moms.

BESTIL DIN STAND NU 
Book din stand på www.nutrifair.dk, 
ring til os eller send os en mail. Hvis 
du booker din stand online eller via 
mail, så husk venligst at oplyse, hvilke 
produkter du vil udstille.

Vestre Ringvej 101   I   7000 Fredericia      
+45 7592 2566  I  messec@messec.dk      

www.messec.dk

KONTAKT 

Morten Ihlow 
mi@messec.dk Tlf. 7620 2685

Peter Sunesen 
ps@messec.dk Tlf. 7592 2566

ÅBNINGSTIDER 
Onsdag 22. januar 

kl. 09.00 - 17.00

Torsdag 23. januar 

kl. 09.00 - 17.00

www.nutrifair.dk


