Göteborgs Choklad, Lakrits & Delikatessmässa, vi utropar bara ett ord succé!
10års jubileumet blev en succé för både besökare, utställare och vår nya lokal Eriksbergshallen Göteborg! Publiken strömmade
till och tidvis blev det snävt även i denna lokal. Detta skall vi lösa till 2017 då nästa festival körs 22-24 september för att slippa
trängas med alla andra festivaler & mässor. Vi gör stora förbättringar till nästa års upplaga som du kan hitta mer information här
nedan. I år får vi även tillgång till ytterligare utställningsyta som kommer att märkas på avdelningen ”Ädla Drycker” och på
Delikatessidan som växer i antalet utställare.

Lite information om mässan!
Mässan har en bred & köpkraftig målgrupp som i största del består av kvinnor (70%) i åldern 25-55 ,resterande är män i åldern
30-65. Vi har ett troget besöksantal på runt 12.000-15.000 besökare, men publikmässigt ökar vi varje år. Vi gör årligen stora
undersökningar med våra besökare som talar om vad de önskar av oss i framtiden, och vi är lyhörda och vill gärna uppfylla både
våra utställares och besökares önskemål.

Erbjudanden för utställare
Under våren kommer vi att erbjuda er som ställer ut, fler erbjudande på att marknadsföra era produkter eller varumärke i
samarbete med festivalens olika marknadskanaler. Här finns olika områden som tryckt direktreklam, annonsering eller
direktreklam på festivalens aktiviteter innan festivalen eller direkt på plats i Eriksbergshallen. Det kommer även
specialerbjudanden på hotellrum.
En monterklass, lägg till det du saknar!
I år finns det bara en standardmonter, detta för att göra det lättare för dig när
du skall välja monter. Montern finns i olika storlekar, i denna monter ingår
följande: Svarta monterväggar samt matchande grå/svart matta, en el skena
med en spotlight per löpmeter av montern ,inkl.el till denna belysning. I priset
ingår korta spotlights placerade på monterns bakre vägg. Men för en liten extra
kostnad kan du få dem placerade på en ram i fronten på montern som bilden till
höger visar. Du får även ett extra eluttag 1-fas 220w max 4 amp. I år ingår även
fritt Wi-Fi för våra utställare Pris per kvm: 1095:- exkl. moms.
Som ett kompliment till denna monterutrustning finns det ett antal inredningsartiklar som du kan lägga till med i din monterinredning. Dessa finner du på din
anmälan och även senare i festivalens utställarinformation. Dessa extrabeställningar
skall göras på din anmälan eller senast 1 juli på en extrabeställning.

Vem får ställa ut?
Detta är en mässa för tillverkare, grossister, importörer eller agenturer som har avtal med tillverkare. Alla medverkande
produkter och varumärken i er monter skall finnas med i er anmälan. Om ni tar med produkter som inte finns med på anmälan
eller ni inte har agenturen för, kan arrangörenerna neka utställaren att saluföra dessa varor eller lägga till en
”Medutställaravgift” Denna avgiften hittar ni på anmälan. Om ni vill dela en större monter med en (1) medutställare är detta
tillåtet om montern är över 10m2, det som tillkommer då är en medutställaravgift, i denna avgift ingår medutställarens
information på festivalens hemsida.

Avdelningar & produktområden!
Hall-A, B Bakning, Delikatess, Varma & Kalla drycker, produkter inom EKO, Fairtrade och Närproducerat.
Här finner du produkter som sylt, saft, marmelad, honung, olivoljor, rökt korv samt liknande delikatesser.
Här finns även avdelningen ”Varma Drycker” där utställare med Kaffe, Te och varm choklad kan ställa ut.
Hall-C Choklad & Lakrits
Här finns produkter som Praliner, Nougat, Tryffel, chokladkakor och allt inom lakrits.
Hall-D Ädla Drycker samt Delikatesser.
Här finner du utställare med alkoholhaltiga drycker samt snacks och delikatesser.

Provningar & Föreläsningar
På utställarnas förslag kommer vi att ge möjlighet för utställarna att hålla i egna provningar där du som utställare tar hem
biljettintäkterna. Men vi har fortfarande kvar det gamla systemet för de utställare som tycker att detta passar dem bättre. Om
du är intresserad av att hålla i provningar genom oss kan du tjäna ytterligare 5% rabatt på din monterkostnad. Om du är
intresserad av att hålla provningar kontakta oss, så mejlar vi över mer information.

Inbjudan till branschfolk!
I år gör vi en stor förändring av fackdagen, det kommer åter att bli möjligt att själv välja den dag man vill besöka mässan. Vi
kommer att ha samma höga krav på dessa inbjudna. Kostnaderna för utskick till inbjudna kommer festivalen att stå för, företag
kommer att registreras i entrén eller på festivalens hemsida för att få hämta ut sina biljetter. Vi kommer att bjuda in inköpare i
företag inom branscher så som hotell, restaurang, café och butiksledet som säljer dessa produktområden.

Festivalens öppettider
Torsdag 21 september inflyttning för utställare, inflyttningstider varieras beroende på ditt monternummer (info kommer senare)
Fredag 22 september mässan är öppen kl 13:00-21:00
Lördag 23 september mässan är öppen kl 10:00-19:00
Söndagen 24 september mässan är öppen kl 10:00-17:00 därefter utflyttning för utställare till kl 22:00
För mer information!
Om du har fler frågor får du gärna kontakta oss
Stefan Adolfsson via mobil 0703-151593 eller mejl x.2@comhem.se
Telefonservicen är öppen mån-fre från kl 09:30 – 17:00 lämna gärna ett meddelande så ringer vi upp dig, om vi sitter i möte!
Frågor via mejl svarar vi inom 24 timmar.
Fyll i din anmälan direkt på skärmen, din anmälan måste vara fullständigt ifylld, printa den och signera. Din anmälan skickas in
postledes. Glöm inte att beställa den extrautrustning som du behöver i din monter.
Välkommen till Bästkusten och Göteborgs Choklad, Lakrits & Delikatessfestival!

