S U C C É N F O R T S ÄT T E R

INBJUDAN

Malmö Öl & Whiskyfestival
9–10 mars 2018
Malmömässan
Stockholm Malt Mat & Destillat
16–17 mars 2018
Stockholmsmässan

ERBJUDANDE
Boka plats i Malmö
och/eller Stockholm
senast 31 oktober
batt
2017 och få 10% ra
på monterhyran.

GÖR BRA AFFÄRER I INPSIRERANDE MILJÖ
Vi ser era produkter som starka och tydligt
relaterade till marknaden för livsnjutare. Därför inbjuds ni att medverka på våra smakfulla
och inspirerande arrangemang.
om utställare på Malmö Öl & Whiskyfestival
9–10 mars och Stockholm Malt Mat & Destillat
16–17 mars 2018 når du en bred målgrupp – alltifrån den nyfikne nybörjaren till den medvetne kännaren.
Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att ni ska
göra bra affärer och för att besökaren ska få en upplevelse
som stannar kvar. Vi skapar arrangemang för alla sinnen
med fokus på miljö och stämning. Vårt mål är att ständigt
utveckla och förbättra våra koncept. Nedan listar vi några
av framgångsfaktorerna för mässorna.

S

NYHET! CRAFT CORNER FÖR MIKROBRYGGARE

Detta festivalgolv är till för bryggare som endast vill sälja
fatöl i absolut enklaste miljö. Inga montrar, bara bord,
tap-anläggning tar ni själv med. Bord utan duk, el och
många besökare garanteras.
MAT & DRYCK I KOMBINATION

Vi tror era drycker lyser bäst i kombination med bra mat.
Erbjud gärna gratis smakprover (max 40 gram) i er monter
i kombination med era drycker.
MIKROBRYGGARBAR OCH DESTILLATBAR

Ett enkelt alternativ för våra mindre utställare. En nyckel
färdig och prisvärd produkt som kan lätt kan räknas hem.
Destillatbaren placeras i konnässörshallen och mikro
bryggarbaren placeras på festivalgolvet.
KUPONGER SOM BETALNINGSMEDEL

Ett smidigt betalningssätt för mässans besökare gör att ni
inte behöver något kassasystem på plats. 90% av intäkterna från kupongerna behåller ni själva och hanteringen vid
köptillfället är enkel. Ett mer kostnadseffektivt sätt att nå
ut till marknaden är svårt att finna.
BRANSCHÄSTER VÄLKOMNAS ALLA DAGAR

Branschen välkomnas mässans alla dagar (fri entré för
registrerade företag) och får erbjudas gratis varuprover.
Dessutom är mässan listad som ett godkänt besök för
Systembolagets personal.

special i
stockholm 2018

GIN & TONIC
Skolor, tävling & en
del av hallen ägnad
åt gin & tonic.

☞

Kontakta oss för monterbokning idag!

PRISER
Anmälningsavgift: 2 000 kr faktureras vid
anmälan.
Monterhyra: 1 395 kr/kvm
Konnässörshallen: 1 595 kr/kvm
Mikrobryggarbaren och Destillatbaren:
4 500 kr för 2 dagar inklusive anmälningsavgift
nyckelfärdig monter med logoskylt.
Craft Corner: 2 500 kr för 2 dagar inklusive
anmälningsavgift. Utställare behåller 90 % av
försäljningsintäkten
Alla priser exkl. moms.
KONTAKTPERSONER
Björn Lindell Projektledare Stockholm
bjorn.lindell@tasteevents.se, +46(0)708-47 33 98
Glenn Pålsson Projektledare Malmö
glenn.palsson@tasteevents.se, +46(0)732-36 90 72
Emelie Wilander Projektkoordinator
emelie.wilander@tasteevents.se, +46(0)767-12 69 40
Rickard Ericsson dryckesskolor/provningar
rickard@creavinum.com, +46(0)70 508 31 39
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Avsändare:
Taste Events
Krusegatan 19
212 25 Malmö

Malmö Öl & Whiskyfestival
9–10 mars 2018 • Malmömässan
mowfestival.se
Stockholm Malt Mat & Destillat
16–17 mars 2018 • Stockholmsmässan
maltmatdestillat.se

Arrangör

Krusegatan 19, 212 25 MALMÖ
www.tasteevents.se info@tasteevents.se
Ägare: Numera Mässor och LINDELLEVENT

