
Marin MatMarknad 
6 augusti 2022 Fjällbacka 

12:00-18:00 

Vill ni vara med att väcka nyfikenhet om mat från havet? 
Har ni kunskap eller arbetar med mat i ert yrke är ni välkomna att 
medverka i Fjällbacka på Bohusläns första marina matmarknad. 

Var med och skapa framtiden med Marin MatMarknad. 
Vi förstår att vägen till att helt arbeta hållbart är lång, vi hoppas med denna marknad 
hitta företag och utställare som hittat metoder rätt och har en hållbar konsumtion och 
produktion från havet idag och i framtiden som vill dela med sig av sina erfarenheter & 
produkter. 

Vår målgrupp är allmänheten och branschfolk, för att väcka deras smaklökar, intresse 
och kunskap om sjömat. Marknaden ska inspirera branschaktörer som ännu inte är 
helt insatta i ”framtidens” marina mat. 

Ni kommer få tillfälle att visa upp ert arbetssätt/ företag/produkt under 
invigningsdagen av Västerhavsveckan kl. 11:00-16:00 under högsäsong i Fjällbacka på 
den ”Nya Kajen”.  

Utöver matmarknaden kommer det på plats finnas mängder av havsrelaterade 
aktiviteter för allmänheten, politiska debatter, strandstäd, Fjällbacka Hafslopp ”spring 
för havet” prova på SUP & kajak, turer med segelbåten Ilse, pysselverkstad och 
boksignering, barnaktiviteter och mer.  

Fjällbacka är en semesterortsidyll som under sommartid dagligen lockar ett stort antal 
besökare.  

Vi hoppas se Er där! 



FRÅGOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Ert företagsnamn 

Hur stor yta behöver ni? 

På vilket/vilka sätt arbetar ni hållbart? 

Vad vill ni visa och berätta för besökarna? 

Vilka produkter vill ni visa upp? 

Vilka produkter vill ni sälja? 

Vad kommer ni erbjuda för smakprov/rabatter? 

VILLKOR 

• Det är gratis att medverka och besöka Marin MatMarknad.. Avgift om man
uteblir som utställare 1500kr.

• Utställare har ingen rätt att kräva ersättning.

• Utställare har eget ansvar för sina produkter och eventuella inventarier



• Marin Matmarknad tillhandahåller marknadstält. Utställarna kommer med
egna inventarier/inredning.

ANSÖKAN OM ATT FÅ MEDVERKA PÅ MARIN MATMARKNAD 
6 augusti 2022 

*Företags Namn:

*Organisationsnummer:

c/o: 

*Gatuadress:

*Postnummer:

*Postort:

*Epost

Hemsida 

*Hur stor yta kommer ni behöva:

*Kontaktperson



*Telefonnummer

Projektledare: CAROLINA LILLJEQUIST
telefonnummer: 0702 54 54 08
epost: carolina@fjallbacka.org
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