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Skördefestmagasinet
och

10 år!

Det firar vi med en fullspäckad
Skördefest och Konstnatt 2015
och naturligtvis med jubileumsnummer
av magasinen med annonserbjudande till er!
KOLLA IN PRISLISTAN!!
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Vi bygger också vidare på
våra varumärken.
Vi har tre varumärken inregistrerade. Mekelsmäss - Skördefest på Falbygden, Konstnatten och
Mat från Falbygden. Konstnatten är ett väl inarbetat varumärke i dag liksom Mekelsmäss. Mat
från Falbygden registrerade vi under förra året och vi jobbar nu på att få med den lokala maten
- producenter och restauranger som producerar eller serverar lokal mat - under varumärket. I
magasinen kommer loggorna på de som serverar lokal mat att vara med under varumärket. Det
är så vi presenterar aktörerna för läsarna. Om ni med er verksamhet vill finnas med där så meddela oss.

FALKÖPING - TIDAHOLM
Mekelsmäss - Skördefest på Falbygden har infogats i Konstnatten liksom symbolen för skördefesten som är äpplet. Vi har lagt till undertexten FALKÖPING - TIDAHOLM eftersom arrangemanget i dag också innefattar Tidaholm.

Skördefestmagasinet

Skördefestmagasinet är också det skyddat. Båda magasinen fyller 10 år 2015. Magasinen är
viktiga marknadsföringsprodukter för Falbygden där vi styr över innehållet själva. Produktionen
görs inom styrelsen för Falbygdens Mat och Kultur och vi har lyckats genom åren att finansiera
tryckkostnaden. Produktionen sker i huvudsak med ideella krafter. Om vi skall lyckas med en
fortsatt utgivning så är vi beroende av er annonsörer. Magasinet ges ut i 25 000 ex och sprids
i ett stort område. Alla turistbyråer i Sverige får den distribuerad till sig genom Turistbyråshopen och vi kan se att det är många turistbyråer som beställer hem den. Själva distribuerar vi
till bibliotek, restauranger, caféer, besöksanläggningar osv. från Mora i norr till Malmö i söder.
Vi vet också att det ger resultat. Vi har ca 15 - 20 tusen besökare under arrangemanget i september som kommer långväga ifrån. Vi vet också att arrangemanget och den marknadsföring vi
gör har betydelse lokalt. Skördefesten på Falbygden med Konstnatten omsätter ca 25 miljoner
i lokalsamhället. Genom att annonsera i Skördefestmagasinet får du bra marknadsföring och
du bidrar till att öka turistomsättningen på Falbygden - det har betydelse. Vårmagasinet och
Skördefestmagasinet stödjer Nasco Yanke meet, Parkfestivalen och Barockfestivalen med annonsutrymme. Vi tycker att de arrangemangen är viktiga för Falbygden.
Falbygdens Mat och Kultur är en ekonomisk förening som
balnd annat driver Konstnatten. Vi har 45 medlemsföretag
och vi behöver bli fler. Ert företag kan enkelt bli medlemmar
vilket kostar 1 000:-/andel (engångskostnad) och 1 500:- i
serviceavgift/år + moms. Med ett medlemsskap stödjer du
besöksnäringsutveckingen på Falbygden.
Gerth Bragnå ordförande i Falbygdens Mat och Kultur

Helsida utfallande B 210 m.m. x H 297 m.m. + 3 m.m. utfall

Helsida B 164 m.m. x H 249 m.m.

Åttondelssida B 80 m.m. x H 61

Kvartssida liggande B 164 m.m. x H
61 m.m.

Kvartssida stående B 80 m.m. x H
124 m.m.

Halvsida B 164 m.m. x H 124 m.m.

