Pressmaterial!
I detta hittar ni samtlig information om våra kommande mässor/Festivaler På festivalens hemsida finner ni även
loggor samt bilder till samtliga av våra event.
Observera att vi skickar allt material för samtliga av våra mässor så ni plockar och använder rätt material!
I detta brev finner ni:
Korta informativa texter.
Kontaktuppgifter
öppettider
Biljettpriser

Informations texter
Göteborg 22-24 september 2018
Text 1

Paradiset för alla som älskar choklad, lakrits, delikatesser och allt inom drycker från A-Ö!
Detta är Nordens största mässa i sitt slag och platsen är Eriksbergshallen Göteborg! Detta är 11:e upplagan av denna
uppskattade mässa, datumet att skriva upp i almanackan är 22-24 september 2017.
Under 3 dagar förvandlar vi Eriksbergshallen till paradiset, med närmre hundra utställare från hela världen som
presenterar höstens alla nyheter. Här hittar du allt som du behöver för att lyckas i köket eller för att prisa dig själv till
årets hemmabagare. För dig som bara vill njuta kan du besöka alla utställare och provsmaka och hitta vad dina
smaklökar saknar och givetvis kan du köpa med dig hem dina favoriter till fina mässpriser. Detta är mässan för liten
som stor, gammal som ung, mässan för dig som gillar det lilla extra!
Detta är mässan för liten som stor, gammal som ung, mässan för dig som gillar det lilla extra! Under hela
festivalhelgen hålls mängder av tävlingar och man kan även gå på olika föreläsningar och provningar som hålls av
kända föreläsare. Dessa provningar är rabatterade upp till 70% var de normalt kostar, detta för att du skall kunna gå
på flera.
Förköpsbiljetterna släpps i mitten av november i festivalens webbshop till fina rabatter. Mer information och hur
du köper biljetter hittar du på festivalens hemsida www.chokladkalaset.se.

Vi önskar er hjärtligt välkomna!
Text 2
Biljettförsäljningen har börjat och du får upptill *50:- rabatt per biljett!
Nu har vi släppt alla biljetter till årets festival. Här kan du förköpa entrébiljetter med fina rabatter. På festivalens
hemsida kan du läsa allt om de olika rabatterna och även om alla fantastiska provningar och föreläsningar du kan gå
på under hela festivalhelgen. Vi har pressat priserna på dessa provningar upptill 70% rabatt för att du skall ha
chansen att gå på flera. I år har vi även provningar för barn, här välkomnar vi barn från 4 -100år! Information om
provningarna och tider läser du under sidan ”För besökare”.
Förköp dina biljetter via vår webbshop!
Alla biljetter köper du som förköp gen om festivalens webbshop som du hittar på festivalens hemsida
www.chokladkalaset.se Vår webbshop sköts i samarbete med Billetto.se.
Gör ditt besök på festivalen till en hel helg!
Till er som reser till Göteborg erbjuder vi fina hotellerbjudanden och även fina biljettpriser på tåg och bussbiljetten
om du vill stanna hela helgen. Här kan du välja att bo i direkt anslutning till Eriksbergshallen eller i Hjärtat av
Göteborg, där du kan njuta av trevliga restaurangbesök, shopping eller bara njuta och koppla av.
Öppettider i Göteborg
Fredag 22 september 13:00-21:00
Lördag 23 september 10:00-19:00

Söndag 24 september 10:00-17:00
Biljettpriser är som följer:
Vuxen förköp via festivalens webbshop fr. 130:- per biljett.
Vuxen ord. pris direkt på plats Fre. 130-150:-, Lör. 160-180:-, Sön 160:- per biljett.
Barn 3-10 år förköp via festivalens webbshop 60:- per biljett.
Barn 11-15 år direkt på plats 100:- per biljett.

Örebro Conventum 23-25 februari 2018
Text 1

Paradiset för alla som älskar choklad, lakrits, delikatesser och allt inom drycker från A-Ö!
Glada nyheter Nu är det klart att Göteborgs Choklad, Lakrits & Delikatessfestival expanderar och kommer till
Örebro! Så skriv in 23-25 februari 2018 i era kalendrar. Platsen blir Conventum. Örebro, Choklad, Lakrits &
Delikatessfestival kommer under dessa 3 dagar bli paradiset för alla choklad, lakrits, delikatess och även
dryckesälskare i Örebro med omnejd. Med närmre 70 utställare från hela världen som presenterar alla sina nyheter.
Här hittar du allt som du behöver för att lyckas i köket eller för att prisa dig själv till årets hemmabagare. För dig som
bara vill njuta kan du besöka alla utställare och provsmaka och hitta vad dina smaklökar saknar och givetvis kan du
köpa med dig hem dina favoriter till fina mässpriser. Detta är mässan för liten som stor, gammal som ung, mässan
för dig som gillar det lilla extra! Under hela festivalhelgen hålls mängder av tävlingar och man kan även gå på olika
föreläsningar och provningar som hålls av kända föreläsare. Dessa provningar är rabatterade upp till 70% var de
normalt kostar, detta för att du skall kunna gå på flera.
Förköpsbiljetterna släpps i mitten av november i festivalens webbshop till fina rabatter. Mer information och hur du
köper biljetter hittar du på festivalens hemsida www.chokladkalaset.se.
Vi önskar er hjärtligt välkomna!

Text 2

Mässan för alla som älskar choklad, lakrits, delikatesser och allt inom drycker från A-Ö!
Detta är Nordens största mässa i sitt slag och platsen blir Conventum i Örebro! Detta är 1:a upplagan av denna
uppskattade mässa, datumet att skriva upp i almanackan är 23-25 februari 2018
Under 3 dagar förvandlar vi Conventum till paradiset, med närmre hundra utställare från hela världen som
presenterar alla vårens nyheter. Här hittar du allt som du behöver för att lyckas i köket eller för att prisa dig själv till
årets hemmabagare. För dig som bara vill njuta kan du besöka alla utställare och provsmaka och hitta vad dina
smaklökar saknar och givetvis kan du köpa med dig hem dina favoriter till fina mässpriser. Detta är mässan för liten
som stor, gammal som ung, mässan för dig som gillar det lilla extra!
Biljettförsäljningen har börjat och du får upptill *50:- rabatt per biljett!
Nu har vi släppt alla biljetter till årets festival. Här kan du förköpa entrébiljetter med fina rabatter. På festivalens
hemsida kan du läsa allt om de olika rabatterna och även om alla fantastiska provningar och föreläsningar du kan gå
på under hela festivalhelgen. Vi har pressat priserna på dessa provningar upptill 70% rabatt för att du skall ha
chansen att gå på flera. I år har vi även provningar för barn, här välkomnar vi barn från 4 -100år! Information om
provningarna och tider läser du under sidan ”För besökare”.
Förköp dina biljetter via vår webbshop!
Alla biljetter köper du som förköp gen om festivalens webbshop som du hittar på festivalens hemsida
www.chokladkalaset.se Vår webbshop sköts i samarbete med Billetto.se.
Gör ditt besök på festivalen till en hel helg!
Till er som reser till Örebro erbjuder vi fina hotellerbjudanden och även fina biljettpriser på tåg och bussbiljetten om
du vill stanna hela helgen. Här kan du välja att bo i direkt anslutning till Conventum i hjärtat av Örebro, där du kan
njuta av trevliga restaurangbesök, shopping eller bara njuta och koppla av.
Text 3
Förköp dina entrébiljetter och få upptill *50:- rabatt per biljett!
Nu har vi släppt alla biljetter till årets festival. Här kan du förköpa entrébiljetter med fina rabatter. På festivalens
hemsida kan du läsa allt om de olika rabatterna och även om alla fantastiska provningar och föreläsningar du kan gå
på under hela festivalhelgen. Vi har pressat priserna på dessa provningar upptill 70% rabatt för att du skall ha

chansen att gå på flera. I år har vi även provningar för barn, här välkomnar vi barn från 4 -100år! Information om
provningarna och tider läser du under sidan ”För besökare”.
Öppettider i Örebro
Fredag 23 februari 13:00-21:00
Lördag 24 februari 10:00-19:00
Söndag 25 februari 10:00-17:00
Biljettpriser är som följer:
Vuxen förköp via festivalens webbshop fr. 110:- per biljett.
Vuxen ord. pris direkt på plats Fre. 140:-, Lör. 160:-, Sön 150:- per biljett.
Barn 3-15 år förköp via festivalens webbshop 50:- per biljett.
Barn 3-15 år direkt på plats 80:- per biljett.
Familj inträde båda mässorna 2 vuxna + 2 barn 285:- (Gäller endast fredag + söndag)
Jönköping Elmia 9-11 mars 2018
Text 1

Paradiset för alla som älskar choklad, lakrits, delikatesser och allt inom drycker från A-Ö!
Glada nyheter Nu är det klart att Göteborgs Choklad, Lakrits & Delikatessfestival expanderar och kommer till
Jönköping! Så skriv in 9-11 mars 2018 i era kalendrar. Platsen blir Elmia Jönköpings, Choklad, Lakrits &
Delikatessfestival kommer under dessa 3 dagar bli paradiset för alla choklad, lakrits, delikatess och även
dryckesälskare i hela Småland med omnejd. Med närmre 100 utställare från hela världen som presenterar alla sina
nyheter. Här hittar du allt som du behöver för att lyckas i köket eller för att prisa dig själv till årets hemmabagare. För
dig som bara vill njuta kan du besöka alla utställare och provsmaka och hitta vad dina smaklökar saknar och givetvis
kan du köpa med dig hem dina favoriter till fina mässpriser. Detta är mässan för liten som stor, gammal som ung,
mässan för dig som gillar det lilla extra! Under hela festivalhelgen hålls mängder av tävlingar och man kan även gå på
olika föreläsningar och provningar som hålls av kända föreläsare. Dessa provningar är rabatterade upp till 70% var de
normalt kostar, detta för att du skall kunna gå på flera.
Förköpsbiljetterna släpps i mitten av november i festivalens webbshop till fina rabatter. Mer information och hur du
köper biljetter hittar du på festivalens hemsida www.chokladkalaset.se.
Vi önskar er hjärtligt välkomna!
Text 2

Mässan för alla som älskar choklad, lakrits, delikatesser och allt inom drycker från A-Ö!
Detta är Nordens största mässa i sitt slag och platsen blir Elmia Jönköping! Detta är 1:a upplagan av denna
uppskattade mässa, datumet att skriva upp i almanackan är 9-11 mars 2018.
Under 3 dagar förvandlar vi Elmia till paradiset, med närmre hundra utställare från hela världen som presenterar alla
vårens nyheter. Här hittar du allt som du behöver för att lyckas i köket eller för att prisa dig själv till årets
hemmabagare. För dig som bara vill njuta kan du besöka alla utställare och provsmaka och hitta vad dina smaklökar
saknar och givetvis kan du köpa med dig hem dina favoriter till fina mässpriser. Detta är mässan för liten som stor,
gammal som ung, mässan för dig som gillar det lilla extra!

3 mässor 1 biljett
Under helgen 9-11 mars samkörs två andra mässor på Elmia, Jönköpings Trädgårdar och Bomässan. Vill man även
besöka mässor kan man köpa en DUO-Biljett till väldigt förmånlig pris som ger dig tillträde till samtliga 3 mässorna.
Mässorna har gemensamma öppettider.
Biljettförsäljningen har börjat och du får upptill *50:- rabatt per biljett!
Nu har vi släppt alla biljetter till årets festival. Här kan du förköpa entrébiljetter med fina rabatter. På festivalens
hemsida kan du läsa allt om de olika rabatterna och även om alla fantastiska provningar och föreläsningar du kan gå
på under hela festivalhelgen. Vi har pressat priserna på dessa provningar upptill 70% rabatt för att du skall ha
chansen att gå på flera. I år har vi även provningar för barn, här välkomnar vi barn från 4 -100år! Information om
provningarna och tider läser du under sidan ”För besökare”.
Förköp dina biljetter via vår webbshop!

Alla biljetter köper du som förköp gen om festivalens webbshop som du hittar på festivalens hemsida
www.chokladkalaset.se Vår webbshop sköts i samarbete med Billetto.se.
Gör ditt besök på festivalen till en hel helg!
Till er som reser till Jönköping erbjuder vi fina hotellerbjudanden och även fina biljettpriser på tåg och bussbiljetten
om du vill stanna hela helgen. Här kan du välja att bo i direkt anslutning till Elmia eller i hjärtat av Jönköping, där du
kan njuta av trevliga restaurangbesök, shopping eller bara njuta och koppla av.
Text 3
Förköp dina entrébiljetter och få upptill *50:- rabatt per biljett!
Nu har vi släppt alla biljetter till årets festival. Här kan du förköpa entrébiljetter med fina rabatter. På festivalens
hemsida kan du läsa allt om de olika rabatterna och även om alla fantastiska provningar och föreläsningar du kan gå
på under hela festivalhelgen. Vi har pressat priserna på dessa provningar upptill 70% rabatt för att du skall ha
chansen att gå på flera. I år har vi även provningar för barn, här välkomnar vi barn från 4 -100år! Information om
provningarna och tider läser du under sidan ”För besökare”.
Öppettider i Jönköping
Fredag 9 mars 12:00-20:00
Lördag 10 mars 10:00-19:00
Söndag 11 mars 10:00-17:00
Biljettpriser är som följer:
Vuxen förköp via TE webbshop fr. 120:- per biljett.
Vuxen ord. pris direkt på plats fre 140:-, Lör. 160:-, Sön 150:- per biljett.
Barn 3-15 år förköp via TE webbshop 50:- per biljett.
Barn 3-15 år direkt på plats 80:- per biljett.
Dou-biljett inträde alla 3 mässor 189:Duo-Familj inträde till alla 3 mässorna 2 + 2 barn 350:- (Endast som förköp, gäller valfri dag)

Har du några funderingar eller frågor kontakta mig gärna i första hand via telefon eller via vår mejl.
Stefan Adolfsson 0703-151593 eller mejl x.2@comhem.se
Med hälsningar
Stefan Adolfsson
Tasteful Events Scandinavia AB
Att: Stefan Adolfsson
Vasagatan 20
411 24 Göteborg

