
Inbjudan Passion för Mat 2019
Du är varmt välkommen att anmäla dig till Passion för Mat 2019 i Göteborg! I år infaller 
mässan 1–3 mars och temat är ”Mat från grunden”. Nytt för i år är att vi kommer vara i 
den helt nybyggda Åbymässan, granne med Åbytravet. Den nya mässanläggningen har en 
bättre anpassad planlösning vilket kommer underlätta för alla utställare inte minst gällande 
i- och urlastning av varor. Dessutom finns mycket goda kommunikationer för besökaren 
samt närmare 2000 p-platser alldeles utanför entrén.

Ny mässhall 2019 ger oss fantastiska förutsättningar. Monterytan är inte bara större, vi satsar också 
på nya och fräscha inredningsdetaljer, skåp och möblemang. Ytan och utformningen gör också att 
vi kan ta in fler utställare än tidigare år. Detta tycker vi är mycket positivt och hoppas på ett brett 
utbud av producenter och varor hos oss. Vi ser så klart gärna att du får så mycket exponering som 
möjligt och därför står alla tre dagarna, men finns inte möjlighet till detta kommer vi likt tidigare år 
kunna erbjuda möjlighet att stå en, två eller alla tre dagarna. Passion för mat är ett unikt tillfälle att 
synas mot slutkonsument och det största publika eventet under året.

Katja Palmdahls restaurang Lilla Spinneriet (som ingår i Smaka på Västsverige) kommer basera 
sin smakmeny på råvaror från Smaka på Västsveriges producenter– allt för att ge så komplett och 
kvalitativ Väst-smakupplevelse som möjligt. Då Katjas smakmeny i år kommer ingå i montern vill 
vi passa på hitta på något kul tillsammans med henne. Vi tror att det är ett gyllene koncept för att 
locka många besökare och göra vår monter till en aktiv och attraktiv del av mässan. Mer informa-
tion om detta kommer längre fram. 

Öppettider för besökare är:
Fredag 1 mars: (*09.00) 10.00 – 20.00  
Lördag 2 mars: 09.30 – 18.00
Söndag 3 mars: 10.00 – 17.00
*1 timma extra för fackbesökare 2019

De ökade parkeringsmöjligheterna vid Åbymässan innebär att vi hoppas på fler fackbesökare från daglig-
varuhandeln och restaurang som önskar exklusiv tid med er utställare. 2019 (för)öppnar fortsatt 
kl.09.00 på fredag – enbart för besökare med bjudbiljetter från utställare. För övriga besökare gäller 
kl.10.00. 



Kostnad:  
Egen plats i SPV montern: (med eller utan kyldisk) 
 Fredag: 1 500: - exkl. moms
 Lördag 1 000: - exkl. moms
 Söndag 500: - exkl. moms

Alla 3 dagar 2 500: - exkl. moms

Observera att för att få ett så brett utbud av produkter som möjligt förbehåller vi oss rätten att 
styra innehållet i montern om en situation med för många liknande produkter skulle uppstå.

Anmäl ditt intresse till anna@lpiv.se senast fredagen den 7 december. För att din anmälan 
ska gå igenom måste alla tidigare förfallna fakturor hos Lokalproducerat i Väst vara betalda. 

Övrig information, monterskiss, bemanningsschema, medverkande företag osv skickas ut i god tid 
innan mässan. 

Vid frågor, tveka inte att kontakta mig!

Hälsningar

Anna Skaffman, Lokalproducerat i Väst AB, 0708-29 09 45 eller anna@lpiv.se


