Välkommen att ställa ut på Svenska Dryckesmässor
SVENSKA DRYCKESMÄSSOR

Svenska Dryckesmässor är Sveriges största arrangör av dryckesmässor. Vårt uppdrag är erbjuda dryckesbranschen en mötesplats där de kan kommunicera sina produkter, träffa och lyssna av
marknaden.
Vår vision är att följa dryckesbranschens utveckling samt leda
densamma. Vår ambition är att vara branschledande med koncept som stärker och lyfter svenska dryckesbolag.
BLI EN DEL AV SVENSKA DRYCKESMÄSSOR

Idag arbetar vi med ett par hundra företag på våra mässor, stora
som små. En del arbetar nationellt med smaker från hela världen
medan andra representerar lokala smaker. Tillsammans skapar
dom en mässa som är unik för varje stad.
På våra mässor fokuserar vi och våra utställare på kunskap och vi
vill tillsammans ge konsumenterna bästa möjliga smakupplevelse.
Kontakta oss om ni vill vara med och skapa och utveckla en attraktiv mötesplats för drycker och delikatesser.
VÅRA MÄSSOR

Våra första mässa arrangerade vi 2011 och idag arrangerar vi sju
årligt återkommande mässor som besöks av fler än 55 000 besökare varje år. Alla våra mässor arrangerar vi tillsammans med
en lokal partner i respektive stad.
KONTAKT

Emelie Oscarson: emelie@svenskadryckesmassor.se,

KARLSTAD VIN & DELI 15-16 FEBRUARI 2019

Pris: 7 500 kr per bord á 180x80 cm exkl. moms.
Övriga lösningar per offert.
Anmälningsavgift á 1500 kr exkl. moms.

UPPSALA VIN & DELI 22-23 MARS 2019

Pris: 7 500 kr per bord á 180x80 cm exkl. moms.
15% rabatt vid två bord. Övriga lösningar per offert.
Anmälningsavgift á 1500 kr exkl. moms.

EN ÖL & WHISKYMÄSSA 12-13 APRIL 2019

Pris: 1 495 kr/ kvm omöblerad monteryta.
2 900 kr anmälningsavgift. exkl. moms.

GÖTEBORG VIN & DELI 26-27 APRIL 2019

Pris: 1 395 kr/ kvm omöblerad monteryta.
2 900 kr anmälningsavgift. exkl. moms.

VIN I VÄSTERÅS 20-21 SEPTEMBER 2019

Pris: 7 500 kr per bord á 180x80 cm exkl. moms.
Övriga lösningar per offert.
Anmälningsavgift á 1500 kr exkl. moms.

073-391 07 30.

Projektledare på, En Öl & Whiskymässa i Göteborg,
Göteborg Vin & Deli, och Västerås Öl & Destillat.
Hanna Wreeth: hanna@svenskadryckesmassor.se,
070-952 00 87.

Projektledare på Karlstad Vin & Deli , Uppsala Vin & Deli,
Vin i Västerås och Vin i Linköping .

VIN I LINKÖPING 11-12 OKTOBER 2019

Pris: 7 500 kr per bord á 180x80 cm exkl. moms.
Övriga lösningar per offert.
Anmälningsavgift á 1500 kr exkl. moms.

VÄSTERÅS ÖL & DESTILLAT 25-26 OKTOBER 2019

Pris: 1 395 kr/ kvm omöblerad monteryta.
2 500 kr anmälningsavgift. exkl. moms.

svenskadryckesmassor.se

