Vad får du när du är medlem i Falbygdens mat och kultur
♥ Du har rabatt & erbjudande på Vårfumäss / mekelsmäss / Julmäss magazinet
♥ Du har rabatt på Vårfrumäss / mekelsmäss marknad
♥ Kostnadsfritt vara med på nätverksträffar / workshops.
♥ NYTT.. Marknadsföring på Falbygdens mat och kulturs hemsida med mera utförlig text om
verksamheten och länk till egen sida. + karta
♥ Vi hjälper dej så du kan marknadsför DITT företag på bästa sätt med hjälp av magasin,
workshop, hemsida, marknad m.m.
♥ Var med du också och bygg upp turistnäringen till vår byggd. Ansök idag om medlemskap
till info@matokultur.se eller via hemsidan www.matokultur.se
(en andel kostar 1000:- + en årlig serviceavgift på 1 500:- + moms)

Det vi tillsammans har gjort och som vi kommer att göra.
Vi fortsätter att verka för arrangemangets fortlevnad och utveckling. Mekelsmäss –
Skördefest på Falbygden med Konstnatten är den näst största skördefesten i Sverige och en av
de största konstrundorna i Sverige. Det genererar besökare. 2011 ökade vi besöksantalet till
ca 55 000 besökare och arrangemanget beräknas omsätta 15 – 20 miljoner i
lokalsamhället.
Vi var också med i igångsättandet av Kulturarena Tomtens Kalkbrott som blev en ordentlig
dragare för arrangemanget och Falbygden. 30 000 besökare såg utställningen i kalkbrottet och
det gav utrymme i TV 4, Västnytt och Radio Skaraborg. Bra reklam! Även 2012 blir det
utställning i Tomtens kalkbrott.
Vi marknadsför arrangemanget för ca 250 000:- per år (500 000:- 2011) och även i år försöker
vi med TV reklam om allt går i lås. 2011 startade vi charter till Falbygden och arrangemanget
med hjälp av Motorvagnsklubben i Falköping. Det blev inte så många resenärer men gav ändå
god reklam. Inte minst den TV reklam vi gjorde i Göteborgsområdet. Detta resulterade i
många övernattningar i Falköping det kan vi läsa av i statistiken där Falköping sticker ut.

Hjärtligt Välkomna
Önskar

