Madmessen Smag

i Sorø rykker nærmere, og vi glæder os til at se jer til arrangementet:

Søndag, den 14. april 2019 kl. 10-16 på Sorø Fri Fagskole Holbergsvej 7 4180 Sorø
Flere af jer har allerede meddelt os jeres behov for borde, stole, strømforsyning og adgang til køl
og frost. Skulle der stadig være nogen, som har brug for yderligere aftale omkring det praktiske, er
I velkomne til at kontakte skolens kontor på tlf. 57 83 01 02.
Vi kan ligeledes tilbyde jer mulighed for – efter aftale med skolen, at opsætte jeres stand allerede
om lørdagen, den 13. april mellem kl. 10-15.
På selve arrangementsdagen kan standene opsættes fra kl. 07.00, og I vil få anvist jeres plads, når I
ankommer. Der er mulighed for en ekstra gang morgenmad i grønt køkken.
Efter aflæsning bedes I venligst sørge for, at jeres biler flyttes fra skolens indkørsel. Parker evt. på
gaderne i nærheden eller på kommunes parkeringsplads med indkørsel fra Absalonsgade ca. 2
min. gang fra skolen.
Jeres gave (med firmanavn) til lotteriet bedes afleveret ved ankomsten til en af arrangørerne.
Hvis I ønsker at sælge frokost på jeres stand, vil vi meget gerne vide det hurtigst muligt, så vi kan
informere om det på vores hjemmeside.
For at opretholde en god hygiejne, bedes I venligst sørge for pinde eller lign. til at tage smagsprøverne med.
Skulle der være nogen, som endnu ikke har betalt gebyr for standen kr. 400,- bedes beløbet venligst indbetalt på konto nr. 2300 4377 598 690 med angivelse af firmanavn snarest. Bemærk venligst, at gebyret er kr. 500,-, hvis I først betaler på arrangementsdagen.
I er selvfølgelig velkomne til at reklamere for arrangementet på jeres egen hjemmeside og netværk. Vi vedhæfter en plakat på fil. Hvis I har brug for flyers, sender vi gerne nogle til jer. Ring venligst til skolen for aftale.
For at sætte yderligere ”skub” i PR for arrangementet opfordrer vi til, at I evt. selv sender pressemeddelelser af sted til den lokale presse om jeres deltagelse i ”Smag i Sorø”, hvorved både I og
messen får omtale.
Med venlig hilsen
Smag i Sorø v/Birgitte Schmidt, Grethe Hovertoft, Sanne Lohmann og Dorthe Brichs

