Vill du sälja till lokala matbutiker?
Möt norrländska ICA-handlare på mässan Lokala affärer tisdag
den 21 februari på Restaurang Brygg Club och Café i Skellefteå!
ICA vill göra affärer med dig!
Vill du hitta en ny säljkanal för dina produkter och
råvaror? På mässan Lokala affärer får du möjlighet att
knyta kontakter med norrbottniska och västerbottniska
ICA-handlare.
Vi erbjuder dig en monterplats för 300 kr/plats om du är
LRF-medlem (icke LRF -medlem 600 kr/plats).
Du erbjuds även möjlighet att få konstruktiv kritik och råd
av en erfaren panel om kvalitet, förpackningar, leverans
med mera. I priset ingår förmiddagskaffe och lunch.
Ta chansen till 20 minuters kostnadsfri rådgivning!
Under dagen kan du träffa en
marknadspanel bestående av
Stefan Eriksson, Årets Kock 2005
(bilden), Sören Persson, LRFs
livsmedelsstrateg, Dan Jacobsson,
ICAs färskvaruchef, Tony Wallin,
chefredaktör tidningen Buffé,
samt en regional ICA-handlare
med stor erfarenhet av lokala
produkter.
De ger dig skriftlig bedömning
och muntlig feedback inför din
kommande försäljning till butik.
OBS! Begränsat antal platser.
Därför får du det här erbjudandet
Mässan ingår i LRFs och ICAs nationella samarbete
för att förenkla för konsumenter att välja lokalproducerad mat i butiken. ICA bjuder in handlare och
LRF utvalda matproducenter. Vi hoppas att många nya
affärskontakter kan knytas.
Detta är alltså ett unikt tillfälle för just dig!

Program
09.00 Registrering och fika
09.00-12.00 Montrar ställs iordning
09.00-15.00 20-minutersmöten med marknadspanelen
11.15-11.50 Att vara ICA-leverantör
Detta krävs för att bli leverantör till ICA och det här kan vi göra
ännu bättre tillsammans.
12.00-15.00 Mässan öppen för ICA-handlarna
13.00-13.15 ICA och LRF
ICAs färskvaruchef Dan Jacobsson och LRFs livsmedelsstrateg
Sören Persson om samarbetet.
14.00-14.40 Lyckade affärer
Lyssna på goda exempel på affärer mellan handlare och lokala
producenter.
14.45 Dagens leverantör
ICA och LRF presenterar marknadspanelen. Dessutom utses
Dagens lokala leverantör.
15.00 Tack!
Mässan avslutas. 		
Anmälan senast 10 februari
Anmäl dig till gunnar.forsgren@lrf.se, 090-10 80 30
eller hakan.stenmark@lrf.se, 0920-23 77 39
Vi behöver veta:
• Företag, telefonnummer och e-postadress
• Namn på de som kommer – max två personer
• Vill du ha 20 minuters rådgivning?
• Kan du dela bord med annan utställare?
• Vill ni steka eller tillaga på plats?
Välkommen önskar LRF Västerbotten och LRF
Norrbotten, ICA och Restaurang Brygg Club och Café!

