Inbjudan till MATFEST i
Västra Götaland 2019
Nu satsar vi inför MATFEST i Västra Götaland 2019. I år hoppas vi att
så många som möjligt är med och visar upp den fantastiska kvalitet och
bredd som vår matregion besitter. Med hjälp av vår Matkarta guidar vi matintresserade till intressanta besöksmål med den goda lokala maten i fokus.
Från norr till söder, och öst till väst har vi i Västra Götaland en, om vi får
säga det själva, helt unik och enastående bredd av goda matvaror.
Aldrig förr har det varit så starkt fokus på de klimatsmarta alternativen
gällande våra vardagliga val. Konsumenter är idag än mer intresserade av att se vart maten kommer
ifrån, hur den produceras och hur långt den fraktas. Matkartan gör det möjligt för konsumenter att
se och uppleva den lokala maten när den är som bäst.
I år kommer kartan vara aktiv under hela sommarperioden och vara frånkopplad själva MATFEST-dagen. För denna kommer kartan att kompletteras med en Matapp – där det via telefonen
går att söka information och orientera sig bland MATFEST-deltagarna. Genom appen kommer
informationsflödet vara enklare och mer direkt, vilket minskar risken för inaktuell information samt
förenklar för dem som vill vara med på kartan men kanske inte har möjlighet att hålla öppet eller ta
emot besök under själva MATFEST-dagarna. Mer information om Matappens funktioner kommer
längre fram så håll ögonen öppna för detta.

Vill du vara med och manifestera den lokala maten?
Vårt erbjudande:
• För 600 kr ex moms presenteras ditt företag på Matkartan. Ditt företag presenteras med namn,
adress, kontaktuppgifter, hemsideadress och koordinater. Utöver detta skriver ni en kort presentation av er verksamhet och bifogar en bild. Trycks i 50 000 ex lagom till sommaren. Vi ser gärna att du
anmäler dig så snart som möjligt för att säkerställa en så effektiv och bra produktionstid som möjligt.
Sista anmälningsdag är 28 februari. OBS! Anmälningar inkomna efter 28 februari debiteras 750kr.
• Ert företag presenteras på MATFEST i Västra Götalands hemsida och i vår nya Matapp. På hemsidan presenteras ni även på den digitala Matkartan som uppdateras kontinuerligt, så det lönar sig att
anmäla sig redan nu! Ni får också möjlighet att presenteras på MATFEST i Västra Götalands Facebook, förutsatt att ni förser oss med en kort beskrivande text samt bilder på er och er verksamhet.
• Ni tar del av vår gemensamma marknadsföring med flyers, kartor, annonser och redaktionell
text. I samband med tidigare års MATFEST var det över 30 artiklar i lokal press.
Vill du veta mer om MATFEST i Västra Götaland hittar du information www.lpiv.se/matfest eller anmäl dig
direkt till anna@lpiv.se.
Anmäl dig redan nu – sista anmälningsdag 2019-02-28!

