VÄLKOMMEN TILL CHARK-SM
21–22 OKTOBER 2020 I GÖTEBORG!
BRANSCHENS VIKTIGASTE MÖTESPLATS

Chark-SM är livsmedelsbranschens största evenemang med över 500 deltagare, ett
100-tal charkföretag och drygt 50 av branschens viktigaste leverantörer.
Vi har nu nöjet att bjuda in dig och ditt företag som utställare på Chark-SM:s
branschmässa och klassponsor för en tävlingsklass.
Vi ger dig en unik möjlighet att träffa och skapa
relationer med kött- och charkbranschens viktigaste
beslutsfattare och nyckelpersoner.
Chark-SM är en perfekt mötesplats med branschmässa, konferens och bankett. Grunden till allt är
givetvis själva tävlingen där drygt 700 produkter
bedöms och där prisutdelningen sker under pompa
och ståt under kvällens bankett.
Chark-SM handlar om att lyfta hög kvalitet hos landets kött- och charkproducenter och bidra till att:
• Hjälpa konsumenterna att välja de bästa
charkuterierna.
• Inspirera branschen till att kontinuerligt förbättra
sina produkter.
• Stärka konkurrenskraften i den svenska kött- och
charkindustrin.

Välj mellan att vara utställare eller klassponso. Nedan
ges några exempel på vad som ingår:
• Få synas i Chark-SM:s nyhetsbrev som skickas till
charkföretag och andra intressenter.
• Exponering med logo och presentation på CharkSM:s webbplats.
• Utställarplats på cirka 6 kvadratmeter.
• Tid för mingel och möten med kunder under 21 – 22
oktober.
• Vara prisutdelare på banketten (gäller klassponsor).
• Fribiljett till bankett och konferens (varierar utifrån
val av sponsor).

VILL DU OCH DITT FÖRETAG VARA
MED OCH SYNAS? - ANMÄL DIG IDAG!

LÄS OM VÅRA ERBJUDANDEN

UTSTÄLLARE PÅ BRANSCHMÄSSAN
Antalet utställare är begränsat för att ge möjlighet att skapa goda kontakter. Vi erbjuder plats för ca
50 utställare, mässan pågår 22 oktober, med tjuvstartar redan 21 oktober med mingelmiddag efter
Kött- och Charkföretagens (KCF) årsmöte. Den 22 oktober sker mässan parallellt med konferensen. Det finns gott om tid för mingel och besök och dagen
avslutas gemensamt i utställningshallen. Din exponering
blir enligt följande:
21 – 22/10:
MÄSSAN: Utställningsplats ca 6 kvadratmeter, inklusive
matta i montern.
CHARK-SM:s WEBBPLATS: Namn, logotyp, kort presentation och länk till egen webb i utställarlista.
NYHETSBREV OCH TRYCKT MATERIAL: Artikel med
utställarlista i nyhetsbrevet och exponering i konferensoch mässfolder.
PAKETPRIS: 24 000 kronor (exkl. moms).

KLASSPONSOR

Sponsorpaketet ger utmärkt exponering i samband med banketten. Vi erbjuder 17 företag möjligheten att sponsra varsin tävlingsklass. Din exponering blir följande:
BANKETTEN: En representant från företaget som prisutdelare på scen för en tävlingsklass, logotyp
på storbild i samband med prisutdelning och på CharkSM:s exponeringsmaterial
samt två platser på banketten (värde 4 000 kr.)
MÄSSAN: Utställningsplats ca 6 kvadratmeter, inklusive
matta i montern.
CHARK-SM:s WEBBPLATS: Namn, logotyp, kort presentation och länk till egen webb i utställar- och klassponsorlistan.
NYHETSBREV OCH TRYCKT MATERIAL: Artikel med
utställarlista och resultatlista i nyhetsbrevet samt exponering på mässkarta.
BRANSCHTIDNINGEN KÖTT&CHARK: Logotyp i ett nummer där klassponsorer presenteras,
rabatt 25 % på annonskostnad i tre nummer.
KONFERENSEN: Logotyp på Chark-SM:s exponeringsmaterial.
EGEN MARKNADSFÖRING: Rätt att använda Chark-SM:s logotyp före, under och 18 månader
efter Chark-SM 2018 tillsammans med omnämnande som klassponsor för evenemanget.

PAKETPRIS: 39 000 kronor (exkl moms).

Vill du veta mer och/eller anmäla dig och ditt företag?
Kontakta Fredrik Johnson eller Patrik Swenzén, tel. 070 - 589 47 56
alt. 070 - 654 33 32 eller info@charksm.se.

www.charksm.se

Arrangör av Chark-SM
2020 är Kött och Charkföretagen (KCF) och tidskriften Kött & Chark.

