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 AGROMEK
STARS 2022

NYHED!  
FAST TRACK

Indsend din  
nyhed senere



Agromek stiller  
skarpt på dine nyheder...

Tilmeld dine nyheder til Agromek Stars og vær med i kon-
kurrencen om at modtage hæderen af en Agromek Award. 
De nominerede produktnyheder præsenteres ca. en  
måned før messen, og de endelige vindere offentliggøres  
til Agromek Award Show tirsdag den 29. november 2022,  
hvor den danske og udenlandske fagpresse står klar.

Agromek Stars sikrer dig øget synlighed i pressen og blandt 
Agromeks besøgende gennem individuelle diplomer, pres-
semeddelelser, online katalog m.m. Agromek Stars er en 
oplagt mulighed for at øge opmærksomheden omkring og 
efterspørgslen af dit produkt. 

... så du opnår stjerneklar profilering både før, under og efter  
messen. Det er enkelt – og naturligvis gratis for dig som udstiller.

Du kan nu 
indsende din nyhed  

senere end den  
officielle deadline   
– læs mere på 

sidste side

FAKTA 2018 
128 godkendte nyheder
68 udstillere indsendte nyheder
72 1-stjernede nyheder  
43 2-stjernede nyheder   
13 3-stjernede nyheder    

Som iværksætter indenfor agro-industrien har den  
internationale anerkendelse, som vi fik ved delta-
gelse i Agromek Stars programmet, haft meget stor 
betydning. Vi fik boostet synligheden på det danske 
marked og fik konkrete henvendelser fra en række 
udenlandske markeder.”
Michael Stolberg-Rohr, udvikler og medejer, MSR Plant Technology ApS.



DEADLINE 

Tilmeld din nyhed senest  
26. august 2022 på agromek.dk

1.  Produktet skal være relevant for  
landbrugsbranchen.

2. Produktet skal fremvises på Agromek.

3.  Ved produkter, der falder inden for følgende  
kategorier: gødning, foderstoffer, veterinærmidler, 
plejemidler samt desinfektionsmidler, skal følgende 
oplyses og vedlægges: 
a. Varedeklaration 
b.  Beskrivelse af den fysiologiske  

virkningsmekanisme
 c. Sikkerhedsblad/brugsanvisning

4.  Hvis produktet er et dæk eller lignende, skal der 
vedlægges specifikationer i nyhedstilmeldingen.

5.  Påtænkes nyheden patenteret, skal udstilleren have 
modtaget gyldig kvittering fra Patentdirektoratet, 
inden produktet tilmeldes Agromek Stars – kopi af 
kvitteringen vedlægges tilmeldingen.

6.  Hvis produktet har været vist eller markedsført i 
Danmark før maj 2022 – fx på en messe  
eller et dyrskue – afvises nyheden, da den  
ikke længere kan betragtes som en nyhed.

7.  For at opnå vurderingen “3-stjernet Europanyhed”  
må produktet ikke være vist eller markedsført på 
landbrugsudstillinger eller dyrskuer i Danmark eller  
andre europæiske lande før 1. maj 2022.

8.  Produkter, der kun har været vist uden for  
Danmark før 1. maj 2022, kan maksimalt opnå 
bedømmelsen “3-stjernet Danmarksnyhed”.

Produktet skal opfylde  
følgende kriterier for  
at deltage i Agromek Stars

Følgende produktområder  
kan ikke indsendes 
til bedømmelse:
• Avlsdyr
• Beklædning
• Bygninger og byggematerialer
• Bygnings- og konstruktionsdele
• Faglitteratur og uddannelser
• Forsikringer
•  Serviceydelser og rådgivningsprodukter
• Smøreolie
• Telekommunikation
•  Ventiler/stumper/reservedele til maskiner



Sådan bliver  
din nyhed bedømt
Bedømmelseskriterier

For at opnå 3 stjerner  
skal produktet eller dele  
af produktet indeholde:

Enten et nyt arbejds- eller  
konstruktionsprincip

Og/eller en helt ny sammensætning 
eller virkning og dermed på en markant 

måde forbedre effekt/ergonomi/ 
komfort/miljø/økonomi/klima.

For at opnå 1 stjerne  
skal produktet eller  
dele af produktet:

Have en betydelig nyhedsværdi i forhold  
til tidligere produkter på markedet. 

Nyhedsværdien skal have et større  
omfang end blot en størrelsesvariant.

Det er ikke tilstrækkeligt, at det kun  
er nyt for virksomheden.

For at opnå 2 stjerner 
skal produktet eller  
produktændringer:

Enten medføre en væsentlig kapaci-
tetsændring, der samtidig indeholder 

væsentlige produktændringer

Eller indeholde væsentlig ny  
konstruktion, sammensætning eller 

arbejdsforbedring i forhold til tidligere 
produkter på markedet.



Sådan deltager  
du i Agromek Stars

1
Tilmeld nyhed

•  Udfyld skemaet på agromek.dk  
og tilmeld dine nyheder senest  
fredag den 26. august 2022.

•  Alle nyheder bedømmes af dom-
merudvalget og ekspertpanelet. 
Nyhederne tildeles et antal stjerner 
eller afvises. Du får besked om re-
sultatet pr. mail med efterfølgende 
mulighed for at anke resultatet.

•  Tirsdag den 27. september 2022 er  
sidste dag, du kan tilbagetrække  
en nyhed.

2
Anke og  

offentliggørelse
•  Hvis du anker resultatet af  

bedømmelsen af din nyhed, skal  
du indsende ny dokumentation pr. 
mail som bevis på dommernes  
anmærkninger – senest torsdag  
den 29. september 2022.

•  Alle ankede nyheder bedømmes  
på ny af dommerudvalget og  
ekspertpanelet.

•  Det endelige resultat offentliggøres 
på Agromeks hjemmeside fredag 
den 14. oktober 2022. Du kan i  
tilmeldingen bede om senere  
offentliggørelse.

•  Du modtager et diplom på alle dine 
godkendte nyheder, som du kan 
anvende på egen hjemmeside og  
i øvrig markedsføring.

•  Agromek udsender separat presse-
meddelelse for alle to- og trestjer-
nede nyheder.

•  Pressemeddelelserne sendes til 
national og international fagpresse.

3
Agromek Award

Agromek Award vindere findes blandt 
de to og trestjernede produktnyheder. 
Antallet af Agromek Awards afhænger 
af fordelingen af to- og trestjernede 
produktnyheder pr. sektor. Dommer-
udvalget nominerer 3 nyheder for hver 
Agromek Award. Prisudvalget – bestå- 
ende af slutbrugere – udvælger de  
endelige vindere af en Agromek Award. 

•  Mandag den 31. oktober 2022 
offentliggøres de nominerede pro-
duktnyheder. Pressemeddelelserne 
sendes til pressen, og du modtager 
et emblem til anvendelse i din 
markedsføring.

•  Mandag den 28. november 2022 
kommer vores uafhængige Prisud-
valg forbi de nomineredes stande 
på Agromek. Her bedes du stå klar 
til at give en præsentation af den 
pågældende nyhed. Produktet  
skal være fysisk til stede. På  
baggrund af dette møde bedøm-
mer Prisudvalget, hvem der skal 
vinde en Agromek Award.

•  Vinderne offentliggøres til  
Agromek Award Show tirsdag  
den 29. november 2022 på  
Agromek. Du modtager separat 
invitation til dette event. Tirsdag 
den 29. november om eftermid-
dagen leverer vi dit diplom som 
A1-skilt for at øge opmærksom-
heden for dit produkt. Derudover 
bliver de tildelte stjerner synliggjort 
på oversigtskortene ved indgangen 
til de enkelte haller samt i en folder 
udleveret ved indgangene.

Agromek Stars og særligt  
Award prisen resulterede  

i interesse og omtale både  
under og efter messen,  
hvilket styrkede vores  

slogan: Mere succes  
med PÖTTINGER!

Lars Andreasen, Head of Sales Denmark, 
PÖTTINGER Scandinavia ApS



Dommerudvalg
Dommerudvalget består af et 
fast udvalg af tre landmænd, en 
maskinkonsulent samt Agromeks 
direktør. Derudover bidrager en 
række udvalgte konsulenter og 
eksperter inden for hvert deres 
ekspertområde.

Hans de Neergaard 
Landmand

Jesper Tambour 
Landmand

Helge Lynggaard  
Pressechef, Agromek 

Claus Hermansen 
Direktør, Agromek

Karl Jørgen Nielsen 
Maskinkonsulent

Lars Kristensen 
Landmand

Tidslinje 
Deadlines
26. AUGUST 2022 
Deadline tilmelding af nyhed

23. SEPTEMBER 2022 
Udsendelse af resultat  
til tilmeldte udstillere

26. SEPTEMBER 2022 
1. deadline Fast Track  
med ankemulighed

27. SEPTEMBER 2022 
Deadline for tilbage- 
trækning af nyhed

29. SEPTEMBER 2022 
Deadline for anke

14. OKTOBER 2022 
Offentliggørelse af  
resultatet på agromek.dk

25. OKTOBER 2022 
2. deadline Fast Track 
uden ankemulighed

31. OKTOBER 202 
Offentliggørelse af  
nominerede til Agromek  
Award på agromek.dk

28. NOVEMBER 2022 
Prisudvalget besøger  
stande med nominerede  
produktnyheder

29. NOVEMBER 2022 
Vinderne offentliggøres  
til Agromek Award Show.  
Derefter besøg på  
vindernes stande med  
fagpressen, m.fl.

Kontakt

Spørgsmål vedr.  
system og proces:
Maria Raahauge 
Clausen 
mrc@mch.dk  
Tlf.: 9926 9916

Spørgsmål vedr.  
bedømmelsen:
Karl Jørgen Nielsen  
kjn@maskinraadgivning.com 
Tlf.: 3060 4603

29. november - 2. december 2022

NYHED!  
FAST TRACK

Hvis din nyhed har potentiale til  
2 eller 3 stjerner, og den ikke er klar 
til deadline 26. august, så kan du 
nu benytte vores Fast Track.  
Vi screener din nyhed og vurderer, 
om den har potentialet, og hvis 
den har det, så går den videre til 
bedømmelse af dommere og  
faglige eksperter. Bedømmelsen 
følger de samme kriterier, som 
de øvrige nyheder.

Du får vores bedømmelse af din 
nyhed senest 1 måned før messen. 

Fast Track priser
Pris pr. nyhed i Fast Track:  

kr. 10.000,- + moms. 

Pris pr. anke i Fast Track:  

kr. 5.000,- + moms.


