
Rekordmange besøkende 
på Industriens markedsplass 

Over 2400 personer var innom Industriens markedsplass i løpet av to hektiske dager 
i Telenor Arena. Dermed ble den 17. utgaven av messen den største noensinne.

Onsdag 22. mars åpnet dørene til IM2023. For første gang siden 
2018 kunne TESS-gründer og CO Erik Jølberg igjen ønske hjertelig 
velkommen til Industriens markedsplass. Fylkesordfører i Viken, 
Roger Ryberg, sto for den offisielle åpningen og ga uttrykk for at han 
var mektig imponert over arrangementet som var  tettpakket med ut-
stillere og besøkende.

Innholdsrike messedager
I Telenor Arena hadde 143 leverandører rigget seg til, flankert av 
nyvinningene Entreprenør- og Olje & Gasshjørnet. Her kunne 
besøkende slå av en fagprat og få demonstrert ubemannede lager-
løsninger og redningskammer. Særlig iøynefallende var en full- 
skalaversjon av løsningen for ubemannet bunkring tilpasset Olje- og 
Gass-segmentet.

Besøkende kunne også velge blant en rekke spennende foredrag. 
Konferanserommene fyltes opp med tilhørere som fikk servert faglig 
påfyll av representanter fra TESS, samt selskaper som Equinor, 
TechnipFMC og Aker Solutions. Tradisjonen tro ble det også gjen-
nomført SpeedMatch mellom representanter fra leverandørene og 
fagpersoner/innkjøpere fra TESS, med stor suksess.

Prisdryss under nettverksmiddagen
Første messedag ble avsluttet med en nettverksmiddag hvor konfer-
ansier John Brungot sto for underholdningen. Fire spesialpriser ble 
også delt ut fra scenen: På vegne av alle i TESS Nord tok Øyvind 
Brox imot prisene for «Mest veldrevne TESS», samt «Største 
TESS» i 2022. Prisen for «Størst omsetning per ansatt» gikk til 
TESS Sør og ble tatt imot av Jan Ivar Lindseth.

Prisen for «Fremragende arbeid for i TESS» på 100.000 kroner ble 
overrakt Frank Eidem som er KAM entreprenør i TESS Nord.

- Jeg har jobbet i TESS i 30 år, dette setter jeg stor pris på. TESS ligger 
hjertet mitt veldig nært, sa Eidem.

IVG vant DVH-prisen
På andre dag av IM holdt Julie Brodtkorb, administrerende direktør 

i MEF, et engasjerende foredrag om kvinner i entreprenørbransjen. 
Stadig flere jenter søker yrkesfag og utdanningsprogram som tid-
ligere var dominert av guttene. Egne kolleksjoner med arbeidsklær 
tilpasset kvinner viser at bransjen har tatt dette innover seg,  fortalte 
Brodtkorb fra scenen.

Det var også duket for et høydepunktene under messen – vinneren 
av DVH-prisen. Blant 17 kandidater gikk seieren til IVG Colbachini 
spa. Massimo Rossetto tok imot prisen på vegne av selskapet som 
har utviklet en serie gummislanger produsert med fornybare råma-
terialer. Det innsendte bidraget var i tråd med det overordnede fok-
uset for IM; bærekraftige og innovative produkter og tjenester for 
industrien.

– Jeg er stolt over å 
motta DVH-prisen 
på vegne av IVG, 
som er et selskap som 
er veldig opptatt av 
bærekraftig utvikling. 
Prisen er en viktig an-
erkjennelse av dette 
arbeidet, sa Rossetto.

Skryt fra besøkende og utstillere
Industriens markedsplass 2023 har slått tidligere rekorder både i 
antall besøkende, utstillere og plassen disse har hatt til rådighet. Eve 
Åshaug Jacobsen har ledet messeteamet i TESS med stødig hånd og 
sørget for et svært vellykket arrangement som har høstet lovord fra 
besøkende og utstillere.

Fra scenen oppsummerte Erik Jølberg to vellykkede messedager 
og ba samtidig besøkende om å holde av uken før påske (uke 
12, 19. – 20. mars) neste år - for den 18. utgaven av Industriens 
markedsplass.
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