


FoodTech inviterer udstillere med unikke fødevareteknologiske nyskabelser til at ind-
stille sine innovative produkter, koncepter eller processer til Award bedømmelse. For- 
målet er at sætte fokus på de fremmeste nyskabelser indenfor FoodTech ved at profilere 
disse såvel før som under messen, samt at belønne den samlet set bedste indstilling 
med FoodTech Award. 

VIGTIGE DATOER 

KONCEPTBESKRIVELSE
Én udstiller kan indstille max 3 produkter, koncepter eller processer til bedømmelse.

Eksempler på et produkt, koncept og en proces 
Produkt: Procesudstyr, komponenter, materiale, software
Koncept: Service, forretningsmodel, logistik
Proces: Forretningsmodel, algoritme, logistik - design af proces linje  

I bedømmelsen er det gældende, at jeres produkt, koncept eller proces ikke har været introduceret offentligt 
tidligere end januar 2021. 

På baggrund af indstillingerne udvælger dommerudvalget de bedste produkter, koncepter og processer, 
som går videre til nominering.

Nyhederne bedømmes inden for tre kriterier. 

KRITERIER
Dommerudvalget bedømmer de indsendte produkter, koncepter og processer i forhold til følgende tre kriterier: 
FoodTech Awarden tildeles på baggrund af en samlet vurdering af kriterierne.

1. Nyhedsværdi og innovationshøjde (vægtes 25%)
2. Potentiale for implementering (vægtes 25%)
3. Positiv indvirkning på omgivelserne (vægtes 50%)

DOMMERUDVALGET BESTÅR AF 
Hans Nørgaard Hansen, Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi, DTU
Klaus Hansen, Kommunikation og PR
Henrik Damholt Jørgensen, Mejeriforeningen
Ole Linnet, DI
Alan Friis, FORCE Technology

Onsdag 24. august  
– kl. 23.00
Ansøgningsfrist

Torsdag 22. september
Offentliggørelse 
af de nominerede
–  Alle, der har indsendt indstillinger, 

vil få en tilbagemelding pr. e-mail. 

Tirsdag 1. november 
Offentliggørelse af 
FoodTech Award vinderen



NYHEDSVÆRDI OG INNOVATIONSHØJDE

POTENTIALE FOR IMPLEMENTERING

POSITIV INDVIRKNING PÅ OMGIVELSERNE

Beskriv den teknologiske innovation samt det unikke ved jeres produkt, kon-
cept eller proces. Det er afgørende med en klar beskrivelse af, hvilket problem I 
løser for kunden og hvilken grad af nyskabelse der er tale om. 

Vær så præcise og fokuserede i jeres beskrivelse som muligt. 

Undgå at blive for teknisk, da hovedmålet er at vurdere sammenhængen 
mellem teknologisk nyskabelse og udbyttet for kunden.

Max 250 ord - vægtes 25 %

Beskriv potentialet for industriel anvendelse, skalerbarheden samt hvilken for-
bedret forretning kunden kan opleve ved anvendelse af jeres produkt, koncept 
eller proces. 

Det er vigtigt at beskrive omkostningerne eller hvor enkelt implementering er for 
kunden under hensyntagen til deres nuværende situation. Samtidig bør I gøre 
klart, hvilke partnere I har behov for, for at sikre en succesfuld implementering.

Beskriv tillige kort markedspotentialet nationalt og globalt. 

Max 250 ord - vægtes 25 %

Beskriv den positive indvirkning jeres produkt, koncept eller proces har på om- 
givelserne. Denne indvirkning skal i et vist omfang ses i en bæredygtigheds-
sammenhæng (ressource optimering i værdikæden), men er ikke begrænset 
til dette. Derfor vil der være plads til at beskrive lige det I finder positivt ved 
jeres løsning. 

Beskriv så konkret, som muligt jeres bidrag til den markante forbedring på 
omgivelserne.

Max 250 ord - vægtes 50 %

SÅDAN INDSTILLER I JERES 
PRODUKT, KONCEPT ELLER PROCES

Eksempel på spørgsmål I kan 
bruge i jeres beskrivelse

Hvad er det innovative eller 
nye ved det I bidrager med? 

Hvad er det unikke? 

Hvordan udmærker jeres 
løsning sig set i forhold til 
kundens problemstilling? 

Hvordan adskiller I jer fra andre 
løsninger på markedet?

Eventuelle samarbejdspartnere 
i udviklingsfasen.

Eksempel på spørgsmål I kan 
bruge i jeres beskrivelse

Hvad erstatter jeres løsning? 

Hvor enkelt er det for kunden 
at skifte til jeres løsning?

Hvilke samarbejdspartnere har 
I / skal I finde? 

Er der barrierer for anvendelse 
af jeres løsning?

Eksempel på spørgsmål I kan 
bruge i jeres beskrivelse

Konkrete forbedringer, arbejds-
miljø, hygiejne, vedligehold eller 
klima (Ressource-, energieffek-
tivitet, vand og CO2-aftryk). 

Opfylder I ét eller flere af FN’s 
17 verdensmål?

Andet som gør jeres løsning god.
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FØRSTE PRÆMIE
Kr. 50.000,- 

FoodTech Award er sponsoreret af:



KONTAKTINFO
Line Paugan
Projektkoordinator
Tlf. 99 26 98 57
lpj@mch.dk

Tilmeld dig
Tilmeld din/dine produkter, koncept og processer på 
foodtech.dk, hvor du finder tilmeldingsformularen og 
yderligere oplysninger.

LÆS MERE


