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Dette er Europas beste lokal mat- Dette er Europas beste lokal mat- 
og drikkefestival. og drikkefestival. 
  
Diane Dodd, IGCAT, under Trøndersk Matfestival 2022Diane Dodd, IGCAT, under Trøndersk Matfestival 2022”

TRØNDERSK MATFESTIVAL?
Vil du være deltaker på 

Trøndersk Matfestival, Bryggerifestivalen og Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg eies av 
Oi! Trøndersk Mat og Drikke, et nonprofit aksjeselskap som jobber for å skape mersmak og 
merverdi for mat og drikke i Trøndelag, det vi kaller “Matriket Midt”.

I 2023 RIGGER OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE TIL TRE FESTIVALER 
 
Trøndersk Matfestival– Et sted nær deg 2.-4. juni
Bryggerifestivalen i Trondheim 3.-5. august
Trøndersk Matfestival i Trondheim 3.-5. august

2.-4. JUNI INVITERER OI! SAMMEN MED KOMMUNEN TIL TRØNDERSK MATFESTIVAL - ET STED NÆR DEG.  

EN KICKSTART PÅ SOMMERSESONGEN MED UNIKE MATOPPLEVELSER
 
Lokalmat- og drikkeprodusenter og servering inviterer hjem, der mat- og drikkeproduksjon foregår. Noen vil 
åpne døra og ha sitt salg og aktivitet på gården sin/hos din bedrift. Noen vil samle seg rundt et marked, ha 
aktiviteter og arrangement sammen lokalt i din region eller kommune. Denne helga skal vi i fellesskap invitere 
matpublikumet til å ta turen ut i HELE Trøndelag hvor matproduksjonen foregår. 

Dette er verdt en reise i hele Matriket Midt, med unike aktiviteter, møtepunkt, mulige marked og rundreiser 
som skapes. Mange utstillere melder om økt besøk og etterspørsel etter å ha deltatt på Trøndersk Matfestival. 

I år håper vi oppmerksomheten denne helga gir synergier gjennom hele sommeren.

3.-5. AUGUST FYLLES TRONDHEIM SENTRUM MED DET BESTE AV MAT OG DRIKKE FRA TRØNDELAG

Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen forvandler Trondheim til en oase med lokal mat og drikke. 
Med dere produsenter, regioner, folkeliv og mange aktiviteter, vil den oppleves som en europeisk storby. 
Festivaldagene viser hvilken sterk matregion vi er, med et stort mangfold og kvalitet i ypperste klasse.

Våre festivaler er møteplass for produsenter, lokalt reiseliv, ordførere, og ikke minst et kjøpesterkt publikum 
som er på jakt etter mat- og drikkespesialiteter fra landets dyktigste produsenter! Trøndersk Matfestival legger 

til rette for en trygg handel i Trondheim og at våre deltagere kan oppleve godt salg og stor synlighet

https://www.matriketmidt.no/tronderskmatfestival/trondheim/
https://www.matriketmidt.no/bryggerifestivalen/


VI ØNSKER Å INVITERE:  

• mat og drikkeprodusenter i regionen med kvalitetsråvarer og produkt

• de som serverer lokalprodusert mat og drikke fra region

• virksomheten skal være lokalisert i Midt-Norge (noen av utstillerne kan være gjestestands i Trondheim)

• rene informasjonsstands er ikke tillatt i Trondheim 

 
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 /vertskap for nasjonalt og internasjonalt publikum 

• aktiviteter og matopplevelser

 
SOM DELTAKER FÅR DU: 

• presentere, markedsføre og selge produktene dine under merkenavnet Trøndersk Matfestival
• bygge nettverk og samarbeid
• markedsføre din bedrift gjennom våre kanaler - før og under festivalen
• få tilgang til å legge inn en kostnadsfri bedriftsoppføring på nettstedet matriketmidt.no som viser fram bedriftens 

navn og egenart
• bli presentert i festivalens utstilleroversikt digitalt, samt på festivalområdet i Trondheim

KRITERIER FOR DELTAGELSE

https://matriketmidt.no/


TRØNDERSK MATFESTIVAL – ET STED NÆR DEG
 
Invitere hjem der du produserer eller serverer din mat og drikke, har salg og aktivitet. 
Kanskje vil flere gå sammen om å lage et marked, delta i felles aktivitet eller bli med
å skape matglede på institusjon i din kommune? Deltagelse betinger at din kommune har 
svart positivt på søknad fra Trøndersk Matfestival.

 
TRØNDERSK MATFESTIVAL I TRONDHEIM
Areal blir hele Munkegata fra Torvet og sørover og Kongensgata østover fra Torvet.

Som deltaker i Trondheim får du: 
• mulighet til å delta i produktkonkurranser og til å vinne priser
• møte et stort antall publikummere, som du kan selge dine varer til
• deltakelse på utstillermiddag torsdag 3. august kl. 20:30  

(2 gratis per utstiller)
• rabattert overnatting på hotell under hele festivalen
• få løftet produktene dine gjennom aktiviteter
• bli synlig på arenaprofilering

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

MER INFORMASJON:
matriketmidt.no/tronderskmatfestival/bliutstiller

Generell

INFORMASJON

Åpningstider Trøndersk Matfestival i Trondheim

Torsdag 3. august 11:00 - 19:00

Fredag   4. august 11:00 - 19:00

Lørdag   5. august 11:00 - 17:30

http://www.matriketmidt.no/tronderskmatfestival/bliutstiller


HVORDAN BLIR VI MED?
MIN SIDE:
Her finner du alt på et sted; søknadsskjema, informasjon og registrering til både Trøndersk Matfestival og Trøndersk Matfestival - Et sted 
nær deg. Her kan du også selv redigere din bedrift sin profil på MatriketMidt.no.  
 
Logg inn på Min Side: 

Vi har byttet system, så alle som skal logge inn med sin bruker må klikke på Glemt passord matriketmidt.no/min-side/glemt-passord 
første gangen de logger inn. Er du ny, klikker du på Opprett konto matriketmidt.no/min-side/opprett-konto.  
 
Ta kontakt med Berit Stærkær på tlf. 909 67 227, så hjelper hun deg i gang. 

TRØNDERSK MATFESTIVAL - ET STED NÆR DEG 2.- 4. JUNI
1) REGISTRERING:  
Alle som er innenfor kriteriene til Trøndersk Matfestival (se side 3), kan registrere sin deltagelse innen 20. mars 2023 på Min Side 
(som beskrevet over). Oi! krever ingen deltageravgift for deltagelse på Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg. 

2) AKTIVITET:  
Opprett aktiviteter i aktivitetskalenderen innen 25. april. Dette gjøres inne på Min Side. 

3) DIALOG MED KOORDINATOR:  
Koordinator i din region samarbeider med Oi! for å få skape best mulig synlighet rundt regionens aktiviteter. Husk å bidra med å dele 
innhold i sosiale medier etc. 

TRØNDERSK MATFESTIVAL I TRONDHEIM 3.-5. AUGUST
1) SØKE OM Å BLI DELTAGER:  
Søknadsskjema ligger inne på Min Side, frist 20. mars 2023.

DELTAGERAVGIFT:  
Deltageravgift betales via betalingskort eller Vipps ved innsending av søknadsskjema. Deltageravgiften må være betalt før du kan 
sende inn søknaden. Dersom du ikke får plass, eller søknaden kanselleres, refunderes deltageravgiften i sin helhet. 

2) BESTILLE UTSTYR

Er du enkeltutstiller, fyller du ut en utstyrsbestilling selv. 

Er du utstiller i et samarbeid, er det koordinator for samarbeidet som gjør dette samlet for alle. Husk å melde til din koordinator 
hva du trenger av utstyr. 

Enkeltutstiller / koordinator kan lagre og redigere bestillingen underveis, helt til du trykker “send inn”. Frist for innsending av  
utstyrsbestilling er 30. mai. Leie av areal og utstyr vil bli fakturert i juni.

3)  MELDE PÅ KÅRINGER, PRISER, UTSTILLERMIDDAG ETC.

På Min Side blir det åpnet for påmelding til ulike priser, middag etc når din bedrift er bekreftet som deltager.  
Følg med på Min Side og fristene til høyre på siden. 

https://www.matriketmidt.no/min-side
https://matriketmidt.no/min-side/glemt-passord/
https://matriketmidt.no/min-side/opprett-konto/


Hvert år kåres årets beste produkter blant utstillerne på Trøndersk Matfestival.  

Deltagelse i kåringene gjelder for deltagere på Trøndersk Matfestival i Trondheim. 

En jury bestående av kokker og eksperter smaker seg gjennom innsendte produkter, og kårer vinnere i 
følgende kategorier: 

Årets kjøttprodukt

Årets nykommer

Årets bakst og kornprodukter

Årets sjømatprodukt 

Årets søtsak

VI SETTER PRIS PÅ MATEN!
Årets produkt

Årets drikke
Årets meieriprodukt 

Årets økologiske produkt

Årets matgave

 
ANDRE UTMERKELSER 
 
Det deles også ut en pris for Beste stand på Trøndersk Matfestival. Her teller både service og 
presentasjon, orden og historiefortelling rundt årets tema. I tillegg vil Sparebank 1 SMN og REITAN dele ut 
hver sin pris til utvalgt vinner. 

Kriteriene for alle kategorier og priser ligger tilgjengelig på Min Side. 

Les mer: matriketmidt.no/tronderskmatfestival/prisutdelinger

https://www.matriketmidt.no/tronderskmatfestival/prisutdelinger/


MARKEDSFØRING
 
Markedsføringen av Trøndersk Matfestival og produsentene pågår gjennom hele året, og toppes med en 
intensiv kampanjeperiode i forkant av festivalen. Målet er at våre utstillere skal oppleve festivalen som en 
god arena både for profilering og salg. 

NETTSIDE

Matriketmidt.no  er vår primære informasjonskanal for festivalinfo til besøkende, presse og utstillere. 

 
BEDRIFTENS PROFIL PÅ MATRIKETMIDT.NO

Alle produsenter som deltar på Trøndersk Matfestival får muligheten til å stå oppført i produsetoversikten på 
Matriket Midt, med en kort omtale av produkt og lenker til eget nettsted og sosiale medier. I tillegg finnes 
det en kartfunksjon, som ved hjelp av GPS-koordinater viser veien til utsalg, restaurant e.l. der det er aktuelt 
å ta imot besøkende. 

Det er kostnadsfritt å stå oppført på matriketmidt.no, men virksomheten må fylle kriteriene for deltakelse 
på Trøndersk Matfestival. Sjekk din side på matriketmidt.no/produsenter.

KAMPANJER, DIGITALT INNHOLD OG PRESSE

Vi lager digitalt innhold (oppskrifter, filmer, historiefortelling, bilder etc) og kjører kampanjer i både so-
siale og redaktørstyrte media. For de som er med på Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg, opprettes det 
egne sider per region på matriketmidt.no, og det kjøres egne kampanjer tilpasset hver region. 

Følg med Trøndersk Matfestival på Facebook og Instagram og del/engasjer dere på sosiale medier med 
det vi lager, da får også dere størst mulig spredning. 

Vi jobber også aktivt med lokalpressen og bistår gjerne med pressemeldinger om dere har gode saker.

AKTIVITETSKALENDER

På matriketmidt.no lages det en aktivitetskalender for de to helgene med festival. Spesielt vil dette være  
positivt for de som har aktiviteter på Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg. 

Matriket Midt

http://www.Matriketmidt.no
http://www.matriketmidt.no
http://www.matriketmidt.no/produsenter
http://www.matriketmidt.no


NYTTIGE LENKER
Flere

BETINGELSER TRØNDERSK MATFESTIVAL TRONDHEIM 2023

RETNINGSLINJER  FRA MATTILSYNET

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

tronderskmatfestival

tronderskmatfestival

Matriket Midt
Festivaldeltakere får en egen 
profil i produsentregisteret på 
matriketmidt.no med omtale 
av produkt og lenker til egne 

nettsteder. En kartfunksjon viser 
vei til produsenten ved hjelp av 

GPS-koordinater.

https://www.matriketmidt.no/min-side/troendersk-matfestival-i-trondheim/betingelser/
https://www.matriketmidt.no/fileshare/filarkivroot/Matfestivalen/Dokumenter/Retningslinjer-for-kortvarig-omsetning-av-n%C3%A6ringsmidler-Mattilsynet.pdf
https://www.facebook.com/TronderskMatfestival/
https://www.instagram.com/tronderskmatogbryggeri/
https://www.facebook.com/TronderskMatfestival
https://www.instagram.com/tronderskmatfestival
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Brit Melting
FESTIVALLEDER
454 86 213
brit.melting@oimat.no

KONTAKT
Berit Stærkær
SUPPORT MIN SIDE
909 67 227
berit@oimat.no

Kjersti Monsen
UTSTILLERKONTAKT
926 62 425
kjersti@oimat.no

ARRANGØR: Oi! Trøndersk Mat og Drikke


