PRESSEMELDING
Takk til Lofoten
I 20 år har vi benyttet Lofoten som vårt varemerke. Lofoten er majestetiske fjell, friskt
vann og fersk fisk. Perfekte bilder når vi leverer markedet verdens beste fiskekaker,
basert på de aller fineste og ferskeste råvarene.
Vi er stolte lofotinger med produksjon og ledelse på Leknes hvor vi lager mat basert
på råvarer fra øyriket vi arbeider og bor i. Vi er også svært stolte over å få
markedsføre oss under merkevaren Lofoten. Vi håper og tror vi gjør oss fortjent til
navnet.
Når vi nå feirer vårt jubileum, vil vi takke resten av folket i Lofoten for at vi får bruke
navnet, og for at så mange av dere er våre ambassadører og holder i torsken
sammen med oss.
Vi oppfordrer derfor alle lofotværinger, i hele landet, til å bli med på festen når vi
sammen med landsdelens fremste unge artister inviterer til nordnorsk helaften fredag
19. september. Moddi var nominert til fire spellemannspriser tidligere i vinter og
spiller for fulle hus rundt om i hele Europa. Violet Road er til stadighet på A-listen hos
NRK og har skaffet seg et solid rykte som landets beste liveorkester.
Vi spanderer festen, og inngangsbilletten du betaler går uavkortet til Meierigården
kultursenter.
Etter feiringa er du sikkert sulten på mer. Da passer det godt at Matfestivalen i
Lofoten åpner allerede dagen etter, også den i Lofothallen. Vi i Lofotprodukt kommer
selvsagt til å være ekstra synlig under årets festival, og det blir mye annet fint å se og
smake på denne helga. I to dager blir Lofothallen omgjort til en spennende arena for
mat og matkultur fra hele Nord-Norge.
Sees i september!
Sigvald Rist
Adm dir Lofotprodukt AS

Kontakt:
Lofotprodukt AS:
Kristel Pedersen (Prosjektleder): telefon: 997 02 387. E-post: kristel@lofoten.no
Sigvald Rist (Adm. Direktør): telefon: 957 81 300. E-post: sigvald@lofoten.no
Fakta om Lofotprodukts jubileumsfeiring:
 Lofotprodukts 150 ansatte, hvorav 100 bosatt i Lofoten, feirer sitt 20årsjubileum i Lofoten tre dager til ende i perioden 19.-21. september.
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Nordnorsk helaften vil gi et tilskudd til Meieriet kultursenter på kroner 300.000
dersom alle konsertbillettene selges. Pengene øremerkes et spesifikt formål i
bygget som vil være med å høyne brukeropplevelsen av bygget.
Meieriet kultursenter bygges i disse dager i lokalene som var Lofotprodukts
fabrikk i perioden 2001-2010.
Jubileumsfeiringen innebærer, i tillegg til Nordnorsk helaften, følgende:
o Utgivelse av egen bok som hyllest til Lofoten
o Lofotprodukts deltakelse på Matfestivalen i Lofoten
o Åpen dag på Lofotprodukts fabrikk i Storeidøya på Leknes

Fakta om Lofotprodukt AS:
 Forretningsvirksomhet er videreforedling og salg av sjømat.
 Merkevarer: Lofoten og Madam Bergen
 Hovedkontor og fabrikk på Leknes i Vestvågøy kommune i Lofoten.
Har også produksjonsanlegg i Bergen, samt salgs- og markedskontor i Oslo.
 Etablert i 1994
 150 ansatte
 Omsetning 2013: 312 millioner kroner
 Ble av NHO kåret til «Årets mat- og drikkeprodusent» i 2013
 Internett: www.lofoten.no
 facebook.com/lofotprodukt

Fakta om Matfestivalen i Lofoten:
Matfestivalen i Lofoten arrangeres for syvende gang i Lofothallen på Leknes i
tidsrommet 20. – 21. september 2014
Syvårsjubileumet feieres med å gjøre en del endringer i festivalen.
-

Navneforenkling, matfestivalen heter nå Matfestivalen i Lofoten
Justering av tidspunkt i 2014, 20. – 21. september
Utstillere fra hele Nord-Norge inviteres til å delta
Lokalt kulturliv integreres enda mere i festivalen
Ny nettside, ny logo, nytt materiell
Vi kommer til å gjøre endringer i innredning

Matfestivalen besøkes av ca. 3000 mennesker i løpet av helga, og målet er å øke
antall utstiller og publikum. Vi ønsker at Matfestivalen i Lofoten skal bli den mest
spennende matfestivalen i Nord-Norge. Vi vil også jobbe for at det arrangeres andre
”matrelaterte” aktiviteter i forkant av festivalen, vi vil satse på ulike kurs og events i
dagene før festivalen, i samarbeid med andre. Kystnæringskonferansen arrangeres
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onsdag 17. september, og er en spennende konferanse også for de bedrifter som er
engasjert i matproduksjon.
Kontaktperson: Roger Larsen, Lofothallen AS. T: 76 08 97 60 M: 908 21110

Meieriet kultursenter:
Vestvågøy kommune har overtatt den tidligere meierigården i Leknes sentrum, og
arbeider nå med å renovere denne om til "Meieriet kultursenter". Bygget skal utvikles
og utbygges med deriblant en flerbrukssal med plass til 350 mennesker, en kino med
plass til 60 personer, bibliotek og øvingsrom.
Lofotprodukt AS eide og brukte meierigården til sjømatfabrikk i perioden 2001 til
2010. Vestvågøy kommune kjøpte bygningen da Lofotprodukt bygde ny fabrikk i
Storeidøya i 2010.
Nettside: www.meierietkultursenter.no
Kontaktperson: Prosjektleder Jann-Magne Kasteng-Jacobsen. Telefon: 41 46 72 71.
E-post: mailto:jmkj@vestvagoy.kommune.no
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