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Mat & Dryck är ett viktigt inslag på Stora Nolia och
ett produktområde som alltid lockar många shoppingsugna besökare. Mathantverk, närproducerad
mat och dryck är hetare än någonsin. Här ser vi till
att skapa smakglädje för besökarna tillsammans med
er i ett av mässans populäraste produktområden.
MATTORGET
Stora Nolias levande Mattorg blir en del av folkfesten Stora Nolia.
Som utställare erbjuder ni besökarna massor av härliga smakupplevelser med mat och fika för alla. Mattorget är för dig som säljer mat
och dryck som äts på plats. I mitten skapas en oas med sittplatser
för besökarna.
Här finns även utställare med produkter för kök, matlagning och
bakning. Här möter du nyfikna, intresserade och shoppingglada
besökare med stort intresse för mat och dryck.

Mässan arrangeras av Nolia AB

Stora Nolia är Sveriges ledande
besöks- och handelsmässa med runt
60.000 besökare och 300 utställare
på en yta av 120.000 kvm som
pågår under 5 dagar i augusti. Det
är en mässa och en folkfest som
genomförs vartannat år i Umeå och
vartannat år i Piteå.

www.storanolia.se

SK AFFERIET

PRISER:

Stora Nolias Skafferi hyllar mathantverket. Här känns dofterna av
korv, ost, fisk, choklad, bär och mycket mer. Här finns ekologiskt,
närproducerat mat- och dryckeshantverk i en härlig blandning.
Skafferiet fungerar som en inramning för det lilla företaget med
de stora smakerna och den höga kvalitén. Skafferiet byggs upp
i enhetlig miljö med en inramning med överliggare i trä för alla
utställare. Skafferiet är för dig som säljer mat, dryck och delikatesser som besökarna bär med sig hem.
Stylinginspiration till din Skafferiet monter:
Låt fantasin flöda när du planerar din monter. Nolia hjälper
gärna till med tankar och idéer. Vi har lång erfarenhet av mässor
och montrar. Framhäv din produkt med smart monterdesign.
För en småskalig, handgjord känsla med hög kvalitet så rekommenderar vi mycket naturmaterial med härliga texturer. Tänk trä,
griffeltavlor och handskrivna skyltar. Var inte rädd att exponera
dina produkter på kreativa sätt. Iögonfallande styling eller oväntade kombinationer som lockar flera sinnen. Var stolt, ta plats
och var inte rädd att prova något nytt. Kom ihåg, dina produkter
är unika, se till att besökaren ser det!

Grundavgift: 1900 kr
Monterhyra inomhus: 1245 kr/kvm
Hörnmontertillägg: 1400 kr
Monter för start-up företag, 4 kvm: 3815 kr/monter
(inkl eluttag och matta.)
Har du ett nystartat företag och vill prova på att ställa ut på
Stora Nolia har vi ett begränsat antal start-up montrar till
subventionerat pris.
Miljöavgift:
Monter 1-15 kvm: 95 kr/monter
Monter 16-49 kvm: 295 kr/monter
Monter 50- kvm: 995 kr/monter

MÄSSANS NYA ÖPPETTIDER:
Lördag 6 aug: 10.00-19.00
Söndag 7 aug: 10.00-19.00
Måndag 8 aug: 10.00-19.00
Tisdag 9 aug: 10.00-19.00
Onsdag 10 aug: 10.00-19.00

Kontakta oss för din bokning!
Anna Wikman
Projektledare

Anette Westerlund
Projektsäljare

anna.wikman@nolia.se

anette.westerlund@nolia.se

090- 888 86 07

0911- 649 43

070  -  627 34 04

070  -  280 33 78
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