INBJUDAN TILL UTSTÄLLARE

10 - 11 MARS 2018

NACKASTRANDSMÄSSAN, STOCKHOLM

ALL VÄRLDENS KORV MED TILLBEHÖR
KORVTILLVERKNING - FÖRELÄSNINGAR
KORVSKOLA - BRANSCHMINGEL M.M.
4:E UPPLAGAN

VARMT VÄLKOMMEN SOM UTSTÄLLARE
PÅ KORVFESTIVALEN 10-11 MARS 2018
För fjärde gången arrangeras nu
Korvfestivalen i mars 2018 på vackra
NackaStrandsMässan i Stockholm.
Senast det begav sig lockade festivalen nästan
6000 besökare och vår målsättning är att öka
antalet ytterligare!
FESTIVALEN MED FOKUS PÅ KORV, KORV
OCH ÅTER KORV
Korvfestivalen arrangeras i samarbete med
Korvakademien och välkomnar så väl svenska som
internationella korvtillverkare att medverka som
utställare.
INTRESSERAD OCH KÖPSTARK MÅLGRUPP
Korvfestivalen marknadsförs stort mot konsument
med ett stort intresse för mat och korv i
synnerhet.
TÄVLINGAR MED STOR NATIONELL
UPPMÄRKSAMHET
Under korvfestivalen delar Korvakademien ut sina
åtråvärda utmärkelser för bl.a. Årets Korvprofil,
Årets Korvkrog, Årets Festivalkorv m.m.
Utmärkelserna röner stor uppmärksamhet och
passar utomordentligt bra att använda i er
marknadsföring.

KOSTNADSEFFEKTIV MARKNADSFÖRING
Som utställare är ni fria att bjuda besökarna på
smakprov av er korv för att sedan sälja t.ex. en hel
förpackning. Naturligtvis behåller ni 100% av
denna försäljning vilket gör ert deltagande till en
mycket kostnadseffektiv marknadsaktivitet.
ENKELT, SMIDIGT & ROLIGT ATT VARA MED
SOM UTSTÄLLARE
För att ni utställare ska kunna koncentrera er på att
sätta era produkter i totalt fokus, så ingår bak- och
sidoväggar på er monter, en elanslutning, två
spotligths och del av kyllager i er monterhyra
(se anm.blankett). På lördagskvällen arrangerar vi
även en avkopplande utställarkväll där ni ges
möjlighet att mingla med branschkollegor.
I SAMARBETE MED KORVAKADEMIEN
Korvfestivalen arrangeras i samarbete med
Korvakademien. Akademien är en ideell förening
som bildades 1991 och består av tolv ledamöter.
Den syftar till att höja korvens anseende i samhället,
öka utbudet av god korv, placera korven i rätt
sällskap samt öka korvens användningsområde.
Under kalenderåret genomför Korvakademien en
rad olika aktiviteter, Korvfestivalen är en av dem!
Varmt välkommen att höra av er till oss för mer
information om Korvfestivalen, bokning av
monterplats samt om fler möjligheter att synas i
samband med Korvfestivalen!
Med vänlig hälsning

Sören Lundström			
VD & Korvgeneral		

Erik Ellström
Projektledare

INFORMATION & BOKNING
DATUM:

			

10 – 11 mars 2018.

ÖPPETTIDER BESÖKARE: Lördag kl 10 – 18, Söndag kl 10 – 16.
PLATS:				NackaStrandsMässan, Stockholm.
MONTERPRIS:			
1250 kr exkl moms/kvm (minimum 9 kvm).
					
I monterpriset ingår bak- och sidoväggar,
					
1 eluttag á 10 amp samt 2 spotligths á 100W,
					samt del av kyllager.
ANMÄLNINGSAVGIFT:
2995 kr exkl moms.
					I anmälningsavgiften ingår följande på
					
www.korvfestivalen.se: länk till ert företags hemsida,
					
presentation av ert företag och era produkter
					
enligt festivalens mall samt möjlighet att synas under
					nyheter/pressreleaser.
MONTERBYGGNATION: Korvfestivalens underleverantör har mångårig
					
erfarenhet av att hjälpa till och underlätta 			
					
utställares medverkan på mässor och festivaler.
					
De kan hjälpa till med allt från extra belysning,
					monterinredning, lossning/lastning m.m.
					Kontakta oss för mer information.
PROJEKTGRUPP:		
Sören Lundström, VD & Korvgeneral
					
0706 36 96 20 / soren@korvfestivalen.se
									
					Erik Ellström, Projektledare
					
0733 34 98 62 / erik@korvfestivalen.se

WWW.KORVFESTIVALEN.SE
ARRANGÖR:

KORVFESTIVALER AB
I SAMARBETE MED:

MED RESERVATION FÖR
EVENTUELLA ÄNDRINGAR

