UDVIKLINGSFACILITETER, MØDE- , KONFERENCE OG INNOVATIONSPAKKER

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

UDVIKLINGSKØKKEN
Hvilke muligheder er der i udviklingskøkkenet?
En innovationsdag i udviklingskøkkenet kan være starten på et forløb, der naturligt
fortsætter i taste lab, demo-restaurant eller noget tredje. Der kan udvikles nye retter
og produkter, ske 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

Udviklingskøkken
og -bageri


Taste lab


Demo-restaurant

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



Demo-supermarked

Fotostudie

Introduktionspris resten af 2018
Pris ex moms:

Lejere og partnere i
Food Innovation House har:

kr. 3.500,-

Specialpris

Konference,
kantine, møderum

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

UDVIKLINGSBAGERI

Hvilke muligheder er der i udviklingsbageriet?
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. 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.

Hvad er indeholdt i lejen?
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.

Tilkøb kompetencer
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

Fakta
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

Gærstop skab

Kølflex, med plads til to stikvogne

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

Køl

Skab til bageri - pladestørrelse 61x46 cm

Frostskab

Skab til bageri - pladestørrelse 61x46

Opvaskerum

Opvaskemaskine og afrydningsvogne

Anretter-/møderum

Er indrettet med 2 borde på hjul 180x60 og storskærm

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

Udviklingskøkken
og -bageri


Taste lab


Demo-restaurant



Demo-supermarked

Fotostudie

Introduktionspris resten af 2018
Pris ex moms:

Lejere og partnere i
Food Innovation House har:

kr. 3.500,-

Specialpris

Konference,
kantine, møderum

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

TASTE LAB

Hvilke muligheder er der i taste lab?
En innovationsdag i taste lab kan være starten på et innovationsforløb. Traditionelle
smagstest kan udføres og data kan indhentes via spørgeskema. Lokalet kan bookes
seperat eller i sammenhæng med fx udviklingskøkken eller -bageri. Her kan der ske
nyudvikling af produkter, produktjusteringer fx smag, fibre eller alternative ingredienser. Leg med kolleger, kunder, målgrupper, maden, smage, konsistens og råvarer
– kun fantasien sætter grænser.

Hvad er indeholdt i lejen?
Taste lab er indrettet som et sensorik-laboratorium, men er ikke ISO-certificeret.
Det indeholder et anretterbord, samt syv bokse til smagspersoner. I boksene kan
benyttes rødt lys, så madens farver ikke påvirker smagsoplevelsen.
Rummet er neutralt indrettet og optimalt til syv personer. Med i lejen er et
mødelokale med storskærm samt lagerfaciliteter incl. køl, frost og tørlager.

Tilkøb kompetencer
Står I og mangler hjælp til udvikling af spørgskema fra fx universiteter eller
erhvervsskoler, adgang til supersmagere, kokke, 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

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

Fakta
Individuelle bokse

7 stk. med rødt lys monteret for neutral smagning

Anretterbord

1,5 meter fastmonteret

Køl, frost og tørlager

I nær tilknytning

Anretter-/møderum

Er indrettet med 2 udstillingsborde på hjul 180x60 og storskærm

Udviklingskøkken
og -bageri


Taste lab


Demo-restaurant



Demo-supermarked

Fotostudie

Pris ex moms:

Lejere og partnere i
Food Innovation House har:

kr. 3.500,-

Specialpris

Konference,
kantine, møderum

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

DEMO-RESTAURANT – GASTRO MOMENTS

Hvilke muligheder er der i restauranten?
Med en innovationsdag i demo-restauranten Gastro Moments kan traditionel smagsog sanseudvikling til brug i fx markedsføring udføres. Servering kan træne samt
sansernes indflydelse på madoplevelsen afprøves – ex med lys og lyd. Stemningsbilleder kan vises på storskærm i restauranten. Lokalet kan bookes seperat eller i
sammenhæng med fx udviklingskøkken eller -bageri. Leg med kolleger, kunder, målgrupper, maden, smage, konsistens og råvarer – kun fantasien sætter grænser.

Hvad er indeholdt i lejen?
Rummet giver med sine mange 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 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

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 demosupermarkedet?
En innovationsdag i demo-supermarkedet er som at teste i en dagligvarebutik - blot
udenfor åbningstid. Her kan laves testopstillinger, alternative butiksindretninger, test af
shop-in-shop løsninger, emballager kan testes på målgrupper – altsammen for at minimere risikoen for fejllanceringer og sikre listninger m.v. Ønsker du at lave fotooptagelser til markedsføringsmateriale, er det også en mulighed. Leg med kolleger, kunder,
målgrupper, produkter, placeringer og emballager – kun fantasien sætter grænser.

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

Udviklingskøkken
og -bageri


Taste lab


Demo-restaurant



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

Demo-supermarked

Fotostudie

Pris ex moms:

Lejere og partnere i
Food Innovation House har:

kr. 3.500,-

Specialpris

Konference,
kantine, møderum

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

FOTOSTUDIE

Hvilke muligheder er der i fotostudiet?
Fotostudiet står klar med semi-professionelt 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 for leje af taste lab pr. dag i tidsrummet kl. 8.00-16.00 incl. slutrengøring
– lejer forpligter sig til at aflevere lokalet opryddet og grovrengjort

Demo-supermarked

Fotostudie

Pris ex moms:

Lejere og partnere i
Food Innovation House har:

kr. 1.000,-

Specialpris

Konference,
kantine, møderum

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

INNOVATIONSPAKKER

Trends og inspiration
Lad os arrangere foredrag om trends
indenfor et specifikt område f.eks.
ingredienser, snacks, vegetar, free-from,
convenience, bæredygtighed m.m.
Efterfølgende kan vi fx facilitere en workshop
med henblik på udvikling af fx koncepter og
produkter indenfor et område
En dag op til 10 personer incl. forplejning hele
dagen. Kan tilpasses efter ønske (ex. moms)

Kr. 20.000,-

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

INNOVATIONSPAKKER

Konference & Mini messer
Få viden fra fagpersoner
Konferencesal til 100 personer
Alt udstyr + live streaming
Match making med henblik på fx salg og export
Udstilling af nye produkter, teknologier mv
Forplejning kan tilpasses emne
Leje pr. dag uden forplejning (ex. moms)

Kr. 2.000,-

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

INNOVATIONSPAKKER

Smagsoptimering af produkter
Tastelab – med relevant målgruppe
Udvikling af feed back-test
Efter feed back – optimering af produkt
Nye test i tastelab
Feed back fra test personer i gruppe
Opsamling og rapport
Leje pr. dag (ex. moms og ex. betaling til testpersoner)

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
Synliggørelse af produkterne i demo-supermarked
Mulighed for live streaming/optagelse
Professionelt udstyr
Pris for en dag (ex. moms) Kan tilpasses efter behov.

Kr. 25.500,-

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

INNOVATIONSPAKKER

Innovationsforløb i bageriet
Information om trends i branchen
Faglig viden fra fagspecialister
Input fra medarbejderne vedr. salg og efterspørgsel
Faciliteret workshop om muligheder
Udvælgelse af muligheder
Test i bageriet
Feedback fra målgrupper i tastelab
Mulighed for live streaming
Pris for en dag (ex. moms) Kan tilpasses efter behov

Kr. 19.500,-

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

INNOVATIONSPAKKER

Salgs- og kundemøder
Lancering af nye produkter/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 (ex. moms) Kan tilpasses efter behov

Kr. 7.500,-

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

INNOVATIONSPAKKER

Last mile test – før lancering
7 ud af 10 produkter fejler salget indenfor et år!
Minimer risikoen ved pre-sales test.
Test nye produkter, koncepter, kampagner på målgruppen
i demo supermarkedet med video analyse for værdifuld
viden inden lanceringen.
Test emballage, display, hyldesystem, placering m.v. på
udvalgt målgruppe.
Kan kombineres med smags- og produkttest i tastelab
med udvalgt målgruppe.
Invitér kundegrupper/kæder.
Leje pr. dag (ex. moms) Kan tilpasses efter behov.

Kr. 25.500,-

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

FOOD INNOVATION HOUSE
PARTNER VIRKSOMHEDER/INSTITUTIONER

GIVES CO

KONTAKT

SENSE LIVE LAB

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

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

