
Informasjon om bevertning på stands for utstillere på Norges Varemesse 
 

Kjære utstiller. 
For at din opplevelse av denne messen skal bli så vellykket som mulig for deg og ditt firma bistår vi gjerne med 
ideer, innhold og gjennomføring for servering av mat og drikke på ditt arrangement her hos Norges Varemesse. 
Kontakt Helene Rustad på tlf. +47 452 40 267 eller helene.mathe.rustad@olavthon.no 
/arena.messe@olavthon.no   

Handlekonto  
Deres firma kan opprette en handlekonto for deres ansatte på våre serveringssteder for mat/drikke under 
messeperioden. Vi sender da en samlet faktura i etterkant. Denne kontoen kan benyttes på alle 
serveringsstedene i vår regi på Norges Varemesse. Oppgi fullt firmanavn, fakturaadresse og org.nummer i 
mailen. Forutsetningen for handlekonto er at man er kredittgodkjent. 

Ved godkjent handlekonto, vil du få tilsendt en 4-sifret kode som må oppgis ved hver transaksjon. Det er da 
opp til deres firma hvor mange som får tilgang til koden. Alle som handler på kontoen må signere med fullt 
navn, og oppgi firmanavn og tildelt kode. 
 

Servering av alkohol på stands. 
All servering av alkohol går under alkohollovens regler og kontrolleres av kommunen. Thon Hotel Arena har 
skjenkebevilling til alle våre restauranter på messen. Det innebærer at du som utstiller må søke via oss om du 
ønsker å servere alkohol på din stand. Merk at det kun er på lukkede fagmesser det er mulig å få bevilgning og 
at vi og kommunen har rett til å vurdere og avvise søknader. Dette gjelder all alkohol som skal gis ut på stands 
(også smaksprøver) skal kjøpes av oss. 

Alkohol i messelokalene som ikke er kjøpt hos oss vil bli beslaglagt da medbragt alkohol ifølge Norges 
alkohollover er strengt forbudt. 

Servering av mat. 
Servering og håndtering av mat reguleres og kontrolleres av Mattilsynet. All ekstern servering skal godkjennes 
av oss, ihh til kontrakt med Norges Varemesse. Ønsker dere servering fra ekstern leverandør må dette avtales 
med oss i god tid, og godkjenning fra mattilsynet fremlegges senest to uker før messe start. Salg av mat er ikke 
tillatt i hallene, og vil også bli stanset umiddelbart hvis det skulle forekomme. 

Smaksprøver av drikke, snacks etc. 
Snacks, godteri og alkoholfri varm og kald drikke i små smaksbeger (maks 6 cl.) kan serveres/tilbys fra stand 
uten tillatelse og godkjennelse av oss. Ta gjerne kontakt med oss i forkant for avklaring. 
Hvis uforsvarlig håndtering av mat og drikke på stands blir oppdaget kan serveringen stenges med umiddelbar 
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virkning. Skulle det for oss tilkomme ekstra kostnader grunnet deres servering, kan dere som utstillere bli holdt 
økonomisk ansvarlige for opprydding av dette. 

 

Hvordan jobber Olav Thon Gruppen for å være bærekraftig. 
– OTG jobber i hovedsak med driftsoptimalisering for å skape en mer bærekraftig virksomhet. Det betyr at vi 
starter med å rydde i eget hus ved å redusere energiforbruket, sortere avfallet bedre, og ikke minst få inn et 
større mangfold blant de ansatte. Det er også viktig med fokus på at det økonomiske aspektet er bærekraftig, 
slik at vi kan fortsette å gjøre det arbeidet vi gjør i dag. 

Hva vil det si at Thon Hotels har Miljøfyrtårn-sertifiserte hoteller. 
Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem som skal hjelpe bedrifter med å bli mer miljøvennlige i 
arbeidshverdagen. Det betyr at våre hoteller jobber for å bli mer miljøvennlige over tid. Alle må resertifiseres 
hvert tredje år, og levere årlig rapport. I rapportene må man oppgi en rekke forbrukstall, og bestemme seg for 
tiltak for det kommende året. Man tallfester mål for f. eks. avfallsmengde, såpeforbruk og sykefravær, og så blir 
man målt på dette ved neste års rapport. Miljøfyrtårn-sertifiseringen gjør Thon Hotels til en mer miljøvennlig 
kjede, samtidig som det gjør oss konkurransedyktige i det markedet vi opererer i. 

I vår drift på Norges Varemesse bruker vi store mengder engangsartikler i vår servering da mye av salger er 
basert på takeaway. Her legger vi stort press på våre leverandører for å kunne servere mat i miljøvennlige 
innpakninger. 

 

Lokalt og kortreist 

I Olav Thon Gruppen har vi fremforhandlet gode avtaler med våre leverandører. De plikter å levere lokalt og 
kortreist, så lenge produktene har kvaliteten som forventes. På Norges Varemesse har vi ingen mulighet til å 
forhandle med hver enkelt bonde i vårt fylke. Vi er avhengig av å sikre leveranser i henhold til vår servering og 
volumer på store messer og arrangementer. 

 

Thon hotel Arena avd. messe følger alle lover og regler fra mattilsynet og gjeldene alkohollover for å sørge 
for topp kvalitet og god sikkerhet til våre gjester. 
 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale hvis du har spørsmål. 

 

Vennlig hilsen 

 

Helene Rustad 
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