
Den som väntar på något gott...
Äntligen får Norrköping en egen mässa för mat och 
dryck. Louis De Geer och Flygeln stuvas till både 
bredd och höjd av spännande smakupplevelser, 
utsökta viner, lyxiga delikatesser och mycket mera. En 
del av mässan är Smaka på Östgötamat och har fokus på 
lokal och regional mat. Där sker även i år den populära 
och omskrivna tävlingen Årets östgötakock.
Franz Jäger Event, Östgötamat och Louis De Geer är 
tillsammans arrangörer av denna konsumentmässa 
för livsnjutande människor. Vi prioriterar närodlade 
och ekologiska produkter. Förbered dig på stora 
smakexplosioner och en mousserande stämning. 
Det här är Makalöst gott!

Inbjudningar
Vi bjuder in producenter och importörer för mat, 
delikatesser, öl, vin, sprit och övriga drycker. Inbjudan 
går även till branschtidningar. Vårt mål är minst 
60 utställare och 4.000 besökare. Utställare inom 
ramen för Smaka på Östgötamat ställer ut i Flygeln. 
Övriga utställare har sina montrar i Louis De Geer. Du 
som utställare presenteras på vår webbsida och i vår 
mässtidning som går ut till Norrköpings hushåll. 

Anmälan
Anmäl dig som utställare på www.makalostgott.se. 

Montrar och priser
Monterplats 6 kvadratmeter (2 x 3 m) inkl. bord och el 
10A/230V: 6.800 kr + moms. För medlemmar i föreningen 
Östgötamat är priset 3.600 kr + moms.
Möjlighet finns att hyra extra monteryta, kylskåp, bord 
och annan monterutrustning. Det går även att dela 
monter med annat företag. Kontakta oss för mer info. 

Besökspriser
Dagsbiljett: 150 kr inkl. moms. Barn under 12 år går in 
gratis i målsmans sällskap.
Dryckeskuponger: 100 kr inkl. moms för fem kuponger. 
Vinglas ingår.

Plats
Mässan äger rum i Louis De Geer och Flygeln mitt i 
industrilandskapet i Norrköping city. 
Besök: www.louisdegeer.se för mer info.

Öppettider
Fredag 10 april kl. 12.00 - 20.00. 
After Work från kl. 20.00.
Lördag 11 april kl. 11.00 – 20.00

10-11 april 2015
Norrköpings mat- och dryckesmässa

Kontaktinfo
Franz Jäger Event: Daniel Forsberg, daniel@franzjager.se, 0709-360104  
Östgötamat: Louise Alenbrand, louise@matupplevelse.se, 0706-750633
Louis De Geer: Liselotte Andersson, liselotte.andersson@norrkoping.se 011-155041

Smaka på Östgötamat
Avsändare för en del av mässan är Östgötamat. Det här är åttonde året som deras mässa Smaka på Östgötamat 
anordnas. Syftet är att lyfta fram den östgötska maten som turistisk attraktion och varumärke samt att göra 
kvalitetsmärkningen Östgötamat & Regional Matkultur mera känd. Kontakta Louise Alenbrand för mer info och 
frågor om medlemskap. Läs mer på www.ostgotamat.se.


