


Unik Mat- & Dryckmässa

Svenska Smaker är en mässa som sätter den lo-
kala producenten och dess produkter i fokus och 
ger densamma ett unikt tillfälle att få exponera 
sina produkter till ett stort antal människor under 
en kort tid. 

Här erbjuds utställaren även chansen att kunna 
träffa branschfolk och övriga producenter för att 
knyta nya kontakter, upprätthålla gamla samt att 
kunna utveckla sin verksamhet.

Här får utställaren träffa den potentiella slutkunden 
och har möjligheten att kunna sälja sina produkter 
direkt på mässan.

Svenska Smaker är tänkt att vända sig till den 
medvetna matkonsumenten som gärna lägger en 
liten högre slant och köper kvalitet. Var produkter-
na kommer ifrån är viktigt för våra besökare. 

I september 2015 kommer Svenska Smaker till Gasklockorna i 
Gävle för första gången någonsin. Du vill inte missa detta!

Mässan beräknas locka över 5 000 besökare un-
der 3 dagar i en fantastisk miljö och ett otroligt full-
späckat program runt själva montrarna.

Vi räknar med att få både utställare och besökare 
från hela Gävleborgsregionen så upptagningsom-
rådet är stort och når många matintresserade po-
tentiella besökare.

Vi kommer att fylla upp antalet montrar och kunna 
bjuda upp mot 80 montrar inomhus på Gasklock-
ornas område samt ett flertal aktiviteter och mon-
trar utomhus.

Tanken är att ett besök på Svenska Smaker 2015 
skall ge mersmak både när det kommer till det 
egna inköpet av råvaror till måltiden men även en 
större kunskap om produkterna och kanske ännu 
viktigare, producenterna



Utställarpaket 1   
* Ett bord (180 x 80)
* Företagets namn syns i  utställarlistan i   
   tryck och på nätet.

Pris: 500: -

Utställarpaket 2   
* 4 m2 monteryta med sidoväggar
* Företagets namn syns i all marknadsföring
* Föreläsning
 

Pris: 1 500: -

Utställarpaket 3

* 4 m2 monteryta med sidoväggar och matta
* Eluttag i montern
* Företagets namn syns i all marknadsföring
* Möjlighet att deltaga på vår Nätverksträff med         
   branschen
* Föreläsning
* Förhandsbokning för Svenska Smaker       
   2016 med unika erbjudanden

Pris: 2 500: -

Utställarpaket 4

* 6 m2 monteryta med sidoväggar och matta
* Eluttag i montern
* Företagets namn syns i all marknadsföring
* Möjlighet att deltaga på vår Nätverksträff med      
   branschen
* Föreläsning
* Förhandsbokning för Svenska Smaker       
   2016 med unika erbjudanden

Pris: 3 500: -

SYNAS I EN MONTER

Vi som arrangör kan nu inför Svenska Smaker erbjuda er utställare ett par olika prisvärda startpaket 
som vi har satt ihop för er lokala producenter. Det är viktigt att exponera sig på rätt sätt och göra så att 
besökaren hajar till när de passerar just er monter.

Om ni önskar en större monter så går det alldeles utmärkt. Vänligen kontakta oss så löser vi era be-
hov enligt era önskemål.                                                 Al la  pr iser  i  exemple t  ä r  exk lus ive  moms. 



MARKNADSFÖRING

Hela projektet kommer att börja marknadsfö-
ras under mars med en pressrelease där vi 
presenterar konceptet tillsammans med våra 
samarbetspartners och sponsorer. Vi förkla-
rar för pressen att vi sätter ”den lokala produ-
centen” i fokus och ger han/henne ett forum för 
sina produkter och vår förhoppning att produ-
centen kan utveckla företaget och produkterna.

Vi kommer att starta en Svenska Smaker Facebook 
sida där vi matar ut nyheter och viktiga händelser 
runt om detta projekt men även lokalproducerad 
mat och dess producenter ges tillfälle att synas och 
profileras extra. Våra avsikter är att ha externa ma-
tintresserade personer och branschfolk att blogga 
på sidan för att hålla den fylld med intressant in-
formation och att få en väldigt levande social sida. 

Vi kommer att arbeta med en av landets ledande 
biljettleverantörer. De kommer sköta all hantering 
av biljetter och ackreditering och på så sätt göra 
det enklare för alla oss andra. Där finns möjlighet 
att marknadsföra utställare i form av reklamplatser 
på biljetter som säljs i PDF format och som kunden 
printar ut hemma. Vi får kontinuerliga rapportering-
ar om våra biljettköpare och kan därifrån styra våra 
marknadsföringsplaner för att få bästa resultat.

Vi kan även erbjuda besökarna att få del av spe-
ciella erbjudande som ni utställare vill bjuda på 
för att locka besökarna att fortsätta upptäcka 
era produkter. Vi tänker långsiktigt och person-
ligt i vår marknadsföring för Svenska Smaker.

Vi kommer att tillsammans med me-
dia i regionen att marknadsföra eventet 
både under våren och sommaren med 
erbjudanden och punktsatsa på spe-
ciell marknadsföring inför vissa stör-
re arrangemang och storhelger etc.

Vi kommer att med unika erbjudan-
den nå ut till över 45 000 hushåll i Gäv-
leborg med hjälp av våra sponsorer.

Via våra olika samarbetspartners har vi även 
möjlighet att synas på ett flertal olika sätt. 
Allt från Flaggstänger och tursitbroschy-
rer till skyltskåp och andra reklamplatser.

Vi kommer att söka samarbete med alla kom-
muner i regionen för att kunna erbjuda en 
jämn exponering över hela Gävleborg. Vi 
kommer att kunna synas i andra kommuna-
la arrangemang med skyltmaterial som stän-
digt påminner allmänheten om mässan.

Vi räknar med att kunna dra över 5 000 besökare 
vårt första år på Gasklockorna i Gävle med Svenska 
Smaker. Vårt mål är att göra detta varje år och öka 
besökarantalet med minst ett par tusen varje år. 

Tillsammans med MatVärden så kommer fre-
dagen 4 sep vara en ”branschdag” i regionen 
vilket gör att mässan kommer att exponeras 
mot en annan viktig del förrutom slutkunden.

Tillsammans kan vi göra detta och det är viktigt att 
vi tänker långsiktigt. Detta är ett väldigt bra forum 
för dig som producent att synas och kunna ut-
vecklas och få möta massor av potentiella köpare. 



GASKLOCKORNA I GÄVLE

Området kring Gasklockorna ligger helt fantas-
tiskt och det är under ständig utveckling. Vi kun-
de inte hittat ett bättre område att hålla SVENSKA 
SMAKER i. Det är ett bra område logistiskt, nära 
till stadskärnan i Gävle, bra utrymmen att hålla en 
stor mässa och framför allt ett område där vi kan 
växa större och större.

Gasklockorna är redan känt i matsamanhang då 
det stått värd för TV 4-programmet Sveriges Mäs-
terkock med bl.a. Leif Mannerström i juryn. 

Vi kommer att söka samarbeten med lokaltra-
fiken för transportet mellan centrum och mäss-
san för de som inte vill promenera och med 
regionstrafiken för att göra det enkelt för besö-
kare som kommer utan för närregionen Gävle. 

Hela Gasklockeområdet kan ta 
emot över 12 000 besökare. 

Det finns gott om utrymmen både 
ute och inne för utställare för sina 
montrar men även avlastningsytor 
för tomemballage och parkering.

Här finns även bra tillgång till EL 
och vatten/avlopp ifall det skulle 
önskas till montrarna.



SPONSORER OCH PARTNERS

I vårt arbete med denna mässa är det väldigt viktigt för oss att ha en ordentlig förankring med företagar-
na i regionen för att kunna utveckla detta projekt långsiktigt och växa med uppgiften.

Vi söker flera starka företag / organisationer / kommuner etc för att kunna visa upp oss som breda och 
starka med siktet framåt och uppåt. Vi erbjuder våra partners olika former av samarbeten och paketlös-
ningar som är anpassade för deras behov men även delar som skall gynna projektet.

Vi kan redan presentera några av regionens tyngre aktörer och under förarbetet kommer ytterligare 
aktörer, stora och små, att presenteras.

KONTAKT

Om du/ni skulle vara delaktiga i detta spännande projekt och på något sätt synas på SVENSKA SMA-
KER 2015 - GÄVLEBORG så kontakta oss gärna så diskuterar vi vidare hur ni kan deltaga..

Vi som jobbar med mässan är:

Magnus Johansson   0707-17 78 89
Projektledare - Säljare/Marknad  magnus@bestprod.se

Tommy Karlsson   0766-44 33 11
Ekonomi/Sälj (dryck)   tommy@bestpromotion.se

Klas Palm    0730-71 31 00
Produktionsledare (Teknik)  klas@bestprod.se


