
100%
af de besøgende var  
tilfredse med INTERNORGA.

INTERNORGA er den førende internationale horeca-messe, 
en trenddriver på dette dynamiske marked, der  
konstant skaber nye highlights på catering-markedet.  
Det er stedet, hvor både de førende og de nye på 
markedet møder vigtige beslutningstagere i industrien. 
INTERNORGA er uomgængelig, hvis man vil have det 
store overblik over markedet, dets produkter, trends  
og nyheder. Vi har fornøjelsen af at byde dig  
velkommen til Tysklands førende mødested for hele  
hotel- og restaurationsmarkedet.

Udforsk nye markeder

Vær med

På vej fremad – 
Hvad nu?

INTERNORGA

95%
af de besøgende  
foretog konkrete  
investeringer og køb.

75%
af de besøgende venter  
til INTERNORGA, inden de
træffer deres købsbeslutninger.

Innovativ. Inspirerende. International.
Hamburg | 9.–13. marts 2018

af de besøgende fik nye  
forretningskontakter

93%
sektorer på

horeca-
markedet

1.300
udstillere

fra 25
lande

100.000
besøgende  
fra 41 lande
i gennemsnit

>100.000 m²
udstillingsplads

12 hallerAlle



Nye ideer. Nye kontakter.  
Nye forretningsmuligheder.

Kontakt os:
INTERNORGA.com/contact
Hotline for besøgende:

+49 (0) 40 356 90

Vi ses snart på
INTERNORGA 
Hamburg | 9. –13. marts 2018

Hamburg – livlig og kosmopolitisk med en bred 
vifte af attraktive restaurantområder og en
meget innovativ kulinarisk kultur – en unik  
destination for trend-spottere og det perfekte sted 
at finde inspiration for alle messebesøgende.
Man kan roligt sige, at der er masser at  
udforske i Hamburg! De store attraktioner inkluderer  
byens nye internationale vartegn, det fantastiske 
koncerthus Elbphilharmonie; den klassiske bydel 
Speicherstadt og Kontorhausviertel, der begge er
med på UNESCOs verdenskulturarvsliste; og,
naturligvis, Hamburg Havn – et knudepunkt for 
handel og transport af varer, der aldrig hviler. 

Nyd den unikke
atmosfære i Hamburg

Mere end 2.200 eksperter, førende specialister og 
top-beslutningstagere fra Tyskland og udlandet 
mødes hvert år i marts ved International
Foodservice Forum for at diskutere de nyeste trends 
og emner inden for catering til industrien. Denne 
brain-food-og netværksplatform er Europas største
professionelle catering-konference og har været
et af højdepunkterne på INTERNORGA i 36 år.

International Foodservice
Forum – industriens
netværksplatform

Oplev de liveformater, der gør hele forskellen! Med en 
række særlige events vil INTERNORGA lokke besøgende  
til og endnu en gang vise pionerånd i 2018. Med en  
præsentation af spændende visioner, innovative  
produkter og overraskende talenter ser INTERNORGA 
sig selv som en partner for industrien, der tilbyder både 
unik ekstra værdi til en række interesserede besøgende 
og nye ideer til deres egen forretning.

Bredt udbud af  
supplerende events

Highlights for
internationale besøgende

Internationale køkkenudstyrstrends
Oplev en bred vifte af de seneste nye  
tiltag på markedet.

Newcomers Area
En publikumsmagnet og et absolut
must for alle trend scouts på udkig efter
morgendagens innovative produkter.

Grill & BBQ Court
Bliv klogere på et af de hotteste
emner i øjeblikket, og se hvordan du
får glæde af det i din forretning.

Inventar, teknologi og service & bestik
Aktuelle trends inden for bordplader vil blive  
fremvist af førende europæiske producenter.


