INNOVATIONSRUM, MØDE- OG KONFERENCEBESTILLING 2020

DANMARKS FØDEVAREHUS
FOR STYRKELSE AF INNOVATION,
FORRETNINGSUDVIKLING OG VÆKST
FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

UDVIKLINGSKØKKEN
Hvilke muligheder er der i udviklingskøkkenet?
Næsten alt er muligt i udviklingskøkkenet. I kan lave prøveproduktion, hands-on workshops, salgsforbedrende møder eller innovationsforløb. Her får I nogle faciliteter, hvor I
kan udvikle nye retter og produkter, gennemføre produktjusteringer - fx smag og forlænget
holdbarhed, fibre eller alternative ingredienser. Leg med kolleger, kunder, målgrupper,
maden, smage, konsistens og råvarer – kun fantasien sætter grænser.

Hvad er indeholdt i lejen?
Køkkenet er moderne, fuldt udstyret og optimalt til ca. 10 personer. Med i lejen er et
mødelokale med storskærm i direkte tilknytning samt lagerfaciliteter incl. frost og køl.
Rummet giver med sine kameraer, mulighed for optagelse af sekvenser fra dagen, live
streaming til andre lokationer samt mulighed for at tage optagelserne med hjem på et
usb-stik til senere brug i fx markedsføring på de sociale medier, youtube, web mv.

Tilkøb kompetencer

Står I og mangler kokke, udviklere, ernæringseksperter, forskere, specielle ingredienser
eller lignende til udviklingsdagen, er vi gerne behjælpelige. For mere information kontakt
Gyda Bay på mobil 61 18 81 85 eller mail gb@foodinnovationhouse.dk
Fakta
Arbejdsbord

4 stk. 180x120 cm i rustfrit stål, på hjul, med en hylde

Arbejdsbord, køl

3,5 meter fastmonteret

Kogeblus

8 dobbelte med induktion

Vask

2 stk. samt quooker

Køl

2 køleskabe, 1 stk. blæstkøl samt en kold jomfru

Opvaskerum

Opvaskemaskine og afrydningsvogne

Anretter-/møderum

Er indrettet med 2 udstillingsborde på hjul 180x60 og storskærm

Ovn

2 ti-stiksovne og 2 seks-stiks ovne. Digitale m/automatisk
rengøring og netforbindelse. Dansk produceret.

Emfang

Professionel løsning, der sikrer et godt arbejdsmiljø

Kamera

2 observationskamera til streaming på fx youtube el. andet forum

Udviklingskøkken
og -bageri


Taste lab


Demo-restaurant



Demo-supermarked

Pris ex. moms for leje af udviklingskøkkenet pr. dag i tidsrummet kl. 8.00-16.00
– lejer forpligter sig til at aflevere lokalet opryddet og grovrengjort

Fotostudie

Leje incl. slutrengøring for lejere og
partnere i Food Innovation House

Leje excl. slutrengøring for
alle eksterne brugere

kr. 3.500,-

kr. 5.000,-

Konference,
kantine, møderum

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

UDVIKLINGSBAGERI

Hvilke muligheder er der i udviklingsbageriet?

Fakta

Med en innovationsdag i udviklingsbageriet åbner sig en vifte af muligheder. Her kan
der ske nyudvikling af produkter, produktjusteringer fx smag, fibre eller alternative
ingredienser, salgsforbedrende møder eller innovationsforløb. Dagen kan naturligt
fortsætte i taste lab, demo-restaurant eller noget tredje. Leg med kolleger, kunder,
målgrupper, maden, smage, konsistens og råvarer – kun fantasien sætter grænser.

Arbejdsbord, træ

2 stk. 180x120 cm på hjul

Arbejdsbord, stål

1 stk. 180x120 cm på hjul

Herdovn, 3 etager

3 herder, for 3 plader pr. herd - indbygget damp

Stikovn

Kapacitet: 1 stikvogn

Stikvogne

10 stikvogne/samkøringsvogne

Hvad er indeholdt i lejen?

Gærstop skab

Kølflex, med plads til to stikvogne

Bageriet er moderne, fuldt udstyret og optimalt til ca. 10 personer. Med i lejen er et
mødelokale med storskærm i direkte tilknytning samt lagerfaciliteter incl. frost og køl.
Rummet giver med sine kameraer, mulighed for optagelse af sekvenser fra dagen, live
streaming til andre lokationer samt mulighed for at tage optagelserne med hjem på et
usb-stik til senere brug i fx markedsføring på de sociale medier, youtube, web mv.

Dejdeler

Hydraulisk til bløde deje, soft tryk funktion

Æltekar

Fast kar, 2 hastigheder, 50 kg.

Vandblander

Digital med blandeventil og termostat

Røremaskine

30/15 liter, 2 kedler og værktøj

Vask og kogeplader

Bord med indbygget vask og 2 kogeplader

Tilkøb kompetencer

Køl

Skab til bageri - pladestørrelse 61x46 cm

Står I og mangler en bager, udviklere, ernæringseksperter, forskere, specielle ingredienser eller lignende til dagen, er vi gerne behjælpelige. For mere information kontakt
Gyda Bay på mobil 61 18 81 85 eller mail gb@foodinnovationhouse.dk

Frostskab

Skab til bageri - pladestørrelse 61x46

Opvaskerum

Opvaskemaskine og afrydningsvogne

Anretter-/møderum

Er indrettet med 2 borde på hjul 180x60 og storskærm

Kamera

2 observationskamera til streaming på fx youtube el. lign.

Pris ex. moms for leje af udviklingsbageriet pr. dag i tidsrummet kl. 8.00-16.00
– lejer forpligter sig til at aflevere lokalet opryddet og grovrengjort

Udviklingskøkken
og -bageri


Taste lab


Demo-restaurant



Demo-supermarked

Fotostudie

Leje incl. slutrengøring for lejere og
partnere i Food Innovation House

Leje excl. slutrengøring for
alle eksterne brugere

kr. 3.500,-

kr. 5.000,-

Konference,
kantine, møderum

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

TASTE LAB

Hvilke muligheder er der i taste lab?
I taste lab kan I få styr på jeres målgruppers præferencer indenfor pris, smag, duft,
udseende, konsistens, brand, emballage og/eller købsintention. Ved benyttelse af tastelab-faciliteterne opnår I mulighed for at få indsigter i de produkter I arbejder med, udvikler
på, eller har brug for at finjustere. I kan benytte faciliteterne i forbindelse med udviklingsforløb i husets andre labs, eller I kan komme udefra med produkter, I har behov for at få
forbrugerens indsigter om.

Hvad er indeholdt i lejen?
Taste lab er indrettet med syv smagsbokse og indeholder et anretterbord. Med i lejen
er mulighed for kortidsopbevaring af prøverne herunder køl, frost og tørlager. Ligeledes
kan I benytte husets syv iPads til at gennemføre spørgeskemabaseret tests og med
mulighed for tilkøb af survey programmet Qualtrics.

Tilkøb
Vil I have gennemført smagstest, koncepttest eller kategoritest som del af jeres udviklings-, marketing- eller indsalgsarbejde? Så kan vi strukturere et sådan forløb, så I
opnår netop de indsigter om jeres produkter, I har brug for. I Food Innovation House har
vi in-house kompetencer til at planlægge, gennemføre og afrapportere et sådan forløb.
Kontakt Helle Lorensen for mere information på mail: hl@foodinnovationhouse.dk eller
mobil +45 31 41 63 97.
Fakta
Individuelle bokse

7 stk. med rødt lys monteret for neutral smagning

Anretterbord

1,5 meter fastmonteret

Køl, frost og tørlager

I nær tilknytning

Udviklingskøkken
og -bageri


Taste lab


Demo-restaurant



Demo-supermarked

Fotostudie

Pris ex. moms for leje af taste lab pr. dag i tidsrummet kl. 8.00-16.00
– lejer forpligter sig til at aflevere lokalet opryddet og grovrengjort
Leje incl. slutrengøring for lejere og
partnere i Food Innovation House

Leje excl. slutrengøring for
alle eksterne brugere

kr. 3.500,-

kr. 5.000,-

Konference,
kantine, møderum

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

DEMO-RESTAURANT – GASTRO MOMENTS

Hvilke muligheder er der i restauranten?
Vil du vise frem, hvad du kan? Benyt demo-restauranten til arrangementer, som
for eksempel salgsmøde om lancering af nye produkter til specifikke målgrupper
herunder foodservice eller indkøbs personer fra detailkæderne. Benyt lys og lyd for
at opnå et større sansestemningsbillede. Lokalet kan bookes seperat eller i sammenhæng med fx udviklingskøkken eller -bageri. Leg med kolleger, kunder, mål-grupper,
maden, smage, konsistens og råvarer – kun fantasien sætter grænser.

Hvad er indeholdt i lejen?
Via rummets kamera kan der optages og filmes ønskede sekvenser fra dagen, live
streames til andre lokationer ligesom optagelserne kan tages med hjem på et usb-stik
til analyse eller senere brug i fx markedsføring på de sociale medier, youtube, web mv.

Tilkøb kompetencer
Står I og mangler kokke til udvikling af madretter, tjenere til servering, spørgeskema fra fx universiteter eller erhvervsskoler, adgang til supersmagere, udviklere,
ernæringseksperter, forskere inden for smag, tekstur og sanseoplevelser, specielle
ingredienser eller lignende til dagen, er vi gerne behjælpelige. For mere information
kontakt Gyda Bay på mobil 61 18 81 85 eller mail gb@foodinnovationhouse.dk
Fakta
Kapacitet

14 gæster - dog med mulighed for flere

Service

Alt standardudstyr i en restaurant

Køl, frost og tørlager

I nær tilknytning

Kamera

2 observationskamera til streaming på fx youtube el. lign.

Udviklingskøkken
og -bageri


Taste lab


Demo-restaurant



Demo-supermarked

Fotostudie

Pris for leje af demo-restauranten pr. dag i tidsrummet kl. 8.00-16.00 incl. slutrengøring – lejer forpligter sig til at aflevere lokalet opryddet og grovrengjort

Pris ex moms:

Lejere og partnere i
Food Innovation House har:

kr. 1.500,-

Specialpris

Konference,
kantine, møderum

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

DEMO-SUPERMARKED

Hvilke muligheder er der i demo-supermarkedet?
I har hyldemeter, som i et supermarked og kan samtidig benytte rummet til salgsmøder
i trygge rammer omgivet af jeres produkter. Derudover er det oplagt til testopstillinger,
alternative butiksindretninger, test af shop-in-shop løsninger, emballager og observationsstudiefaciliteter til test på målgrupper, fotooptagelser til observationsstudie eller marketingmateriale – altsammen for at minimere risikoen for fejllanceringer og sikre listninger m.v.

Hvad er indeholdt i lejen?
Rummet giver med sine tre kameraer, mulighed for optagelse af ønskede sekvenser fra
dagen, live streaming til andre lokationer samt mulighed for at tage optagelserne med
hjem på et usb-stik til senere analyse og brug i fx markedsføring på de sociale medier,
youtube, web mv.

Tilkøb kompetencer
Ønskes intelligente shoppingsystemer fx eye-tracking eller hotspot-tracking, kan dette
tilkøbes. Mangler I hjælp til udvikling af spørgeskema fra fx universiteter eller erhvervsskoler, adgang til emballageudviklere, ernæringseksperter, forskere eller lignende, er vi
gerne behjælpelige. For mere information kontakt Gyda Bay på
mobil 61 18 81 85 eller mail gb@foodinnovationhouse.dk
Fakta
Reolsystem

Expedit, ca. 22 meter med tre hylder

Shop-in-shop

3 stk. fleksible øer

Køl og frost

2x1 stk. mindre moduler

Bord

2 stk. Wanzl ‘Your Table’

Værktøj

Standardværktøjskasse

Køl, frost og tørlager

I nær tilknytning

Kapacitet

Lokalet rummer max 60 personer

Kamera

2 observationskamera til streaming på fx youtube el. andet forum

Udviklingskøkken
og -bageri


Taste lab


Demo-restaurant



Pris ex. moms for leje af demosupermarked pr. dag i tidsrummet kl. 8.00-16.00
– lejer forpligter sig til at aflevere lokalet opryddet og grovrengjort

Demo-supermarked

Fotostudie

Leje incl. slutrengøring for lejere og
partnere i Food Innovation House

Leje excl. slutrengøring for
alle eksterne brugere

kr. 3.500,-

kr. 5.000,-

Konference,
kantine, møderum

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

FOTOSTUDIE

Hvilke muligheder er der i fotostudiet?
Fotostudiet står klar med kamera og lys. Her er plads til mindre opstillinger og pack
shots. Der er hvidt bagrundslærred til rådighed. Medbring gerne alternative baggrunde og effekter.

Hvad er indeholdt i lejen?
Fotostudiet er neutralt indrettet med et bord til opstillinger samt hvid
baggrund på rulle. Der er et Canon kamera tilrådighed, et kamera som
er intuitivt let at betjene. Rummet egner til bedst til to personer.

Tilkøb kompetencer
Står I og mangler hjælp til fotografering, emballagespecialister, kokke,
udviklere, ernæringseksperter, forskere eller lignende, er vi gerne behjælpelige.
For mere information kontakt Gyda Bay på mobil 61 18 81 85 eller mail
gb@foodinnovationhouse.dk
Fakta
Kamera

Canon eos 77D

Professionelt lys

2 stk. Apature 120d samt 2 x soft box

Bord til opstillinger

75 x 180 cm

Baggrundslærred

Hvidt på rulle - bredde 120 cm

Udviklingskøkken
og -bageri


Taste lab


Demo-restaurant



Pris ex. moms for leje af fotostudiet pr. dag i tidsrummet kl. 8.00-16.00
– lejer forpligter sig til at aflevere lokalet opryddet og grovrengjort

Demo-supermarked

Fotostudie

Leje incl. slutrengøring for lejere og
partnere i Food Innovation House

Leje excl. slutrengøring for
alle eksterne brugere

kr. 1.000,-

kr. 2.000,-

Konference,
kantine, møderum

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

INNOVATIONSPAKKER

Salgs- og kundemøder
Lancering af nye prodkter/kampagner
Opstilling af produkterne i mødelokaler og demo-supermarked
Billeder af produkterne
Streaming af mødet til andre lokationer
Tilkøb af frokost i restaurant
Leje pr. dag excl. moms.
Kan tilpasses efter behov.

kr. 7.500,-

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

INNOVATIONSPAKKER

Innovationsforløb
– udvikling af nye produkter eller forbedringer
uden at forstyrre egen produktion
Alene eller med eksterne specialister
Med distributører eller kunder
Med forbrugere
Plads til 12 personer i køkkenet
Plads til 7 personer i tastelab
Synliggørelser af produkter i demo-supermarked
Mulighed for live streaming/optagelse
Professionelt udstyr
Leje pr. dag excl. moms.
Kan tilpasses efter behov.

kr. 50.000,FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

INNOVATIONSPAKKER

Last mile test – før lancering

Last mile test – før lancering

7 ud af 10 produkter fejler salget indenfor et år!
risikoen ved
pre-sales
test.
7 udMinimer
af 10 produkter
fejler
salget indenfor
et år!

Minimer
risikoen
ved pre-sales
Test nye
produkter,
koncepter,test.
kampagner på målgruppen
i demo supermarkedet med video analyse for værdifuld

Test nye produkter, koncepter, kampagner på målgruppen
viden inden lanceringen.
i demo supermarkedet med video analyse for værdifuld
Test
emballage,
display, hyldesystem, placering m.v. på
viden
inden
lanceringen.
udvalgt målgruppe.

Test emballage, display, hyldesystem, placering m.v. på
Kan kombineres
udvalgt
målgruppe.med smags- og produkttest i tastelab
med udvalgt målgruppe.

Kan kombineres med smags- og produkttest i tastelab
kundegrupper/kæder.
medInvitér
udvalgt
målgruppe.
Leje pr. dag (ex. moms) Kan tilpasses efter behov.

Invitér kundegrupper/kæder.

Kr. 25.500,-

Leje pr. dag (ex. moms) Kan tilpasses efter behov.

Kr. 25.500,-

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

BLIV PARTNER OG FÅ ADGANG TIL HUSETS FACILITETER

Partnerskaber
Partnerskaber

Interesseret?
Kontakt Gyda Bay, Daglig leder, COO – mobil: +45 61 18 81 85 – gb@foodinnovationhouse.dk

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

BOOK MØDE- OG KONFERENCELOKALER SAMT FORPLEJNING

Huset rummer en række lækre mødelokaler samt mulighed for afvikling af konference i
kantineområdet. Det er naturligvis muligt at tilkøbe forplejning.
Udfyld skemaet og send det til Rasmus på rf@foodinnovationhouse.dk
Møde i stuen

Kapacitet

Pris lejer/partner Ekstern bruger Vælg

Classic

4 pers. - rundt bord

Gratis

2.000,-

Roots

8 pers. - langt bord

Gratis

2.000,-

52 pers. - fleksibel opstilling

Gratis

5.000,-

125 pers. - fleksibel opstilling

2.000,-

6.000,-

Kantine
Konference
Møde på 1. sal

Quick

8 pers. - fleksibel opstilling

Gratis

2.000,-

Easy

12 pers. - fleksibel opstilling

Gratis

2.000,-

Quick&Easy

20-30 pers. - fleksibel opstilling

Gratis

4.000,-

Gratis

2.000,-

4 pers. - pallemøbler

Snack
Share

6 pers. - højt bord, barstole

Gratis

2.000,-

Spirit

6 pers. - rundt bord og bolde

Gratis

2.000,-

Bookingoplysninger

Møde på 2. sal – Kreativt rum med borde, bænke, stole, skamler

6-12 pers. - fleksibel opstilling

Morganic

Gratis

Arrangement

2.000,-

Dato
Mødeforplejning pris pr. pers

Antal

Pris

Antal

Tidsrum

Kaffe/the/vand

kr. 25,-

Sunde snacks

kr. 20,-

Antal deltagere

Sodavand

kr. 12,-

Chokolade

kr. 7,-

Kontaktperson

Morgenbrød

kr. 26,-

Skærekage (6 skiver)

kr. 50,-

Firma

Wienerbrød

kr. 13,-

Småkager

kr. 7,-

Mailadresse til faktura

Tørkage

kr. 18,-

Telefon

Kransekagestykker

kr. 7,-

Cvr. nr.

Frokostbuffet, kantinen kr. 75,kr. 10,-

Frisk frugt

Udviklingskøkken
og -bageri


Taste lab


Demo-restaurant



Demo-supermarked

Fotostudie

Konference,
kantine, møderum

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

LEJERE/PARTNERE/INSTITUTIONER

KONTAKT

Jørgen Andersen
CEO
Mobil + 45 40 53 53 37
ja@baggersorensen.com

Gyda Bay
COO
Mobil +45 61 18 81 85
gb@foodinnovationhouse.dk

Rasmus Friis
Koordinator
Mobil +45 51 70 55 70
rf@foodinnovationhouse.dk

Helle Lorensen
Projektleder
Mobil +45 31 41 63 97
hl@foodinnovationhouse.dk

