Nya mötesplatsen
för framtidens mat
En ny gastronomisk summit med fokus på
hållbarhet, innovation och hälsa.
3–4 september 2019
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Målgrupp
GastroSummit riktar sig främst
till beslutsfattare inom HoReCa
och dagligvaruhandeln med ett
genuint intresse och engagemang
för framtidens mat.

GastroSummit är ...
... en dynamisk plattform där det presenteras och diskuteras trender,
tendenser och samhällsutveckling som kommer att påverka branschen.
Vi vill tillsammans med ett antal relevanta samarbetspartners skapa
en helt ny vetenskaplig plattform i Sverige med syftet att lyfta de mest
aktuella frågorna inom gastronomi och livsmedelshantering.
GastroSummit består av ett seminarieformat med framstående talare
och samarbetspartners i branschen samt en utställningsdel.
Gastro-utställningsdelen är ett aktivt område med fri entré innehållandes: mötesplats business point, intressanta företagspresentationer,
Food tech village, innovationstorg, taste labs, tävlingar, start-ups,
produktområden, Speakers’ corner etc.
Summit-delen är en interaktiv seminariedel med föreläsningar kring
fyra olika teman uppdelad på halvdagar. Till Summit-delen löses
halvdagsbiljetter.

Seminarierbjudande:
Gå alla dagar eller välj en halvdag som med fördel kombineras
med aktiviteterna i Gastroutställningen

GastroSummit är uppdelat i 4 halvdagar med
var sitt eget tema.
FM

EM

Dag 1

Hållbarhet

Innovation

Dag 2

Hälsa

Öppet format

Dagens första seminarium avslutas med en aktuell trendspaning samtidigt som eftermiddagens pass börjar med
densamma. Det bjuds också på inspirerande smakprover i
linje med trenden som presenteras.
Alla talare på GastroSummit har en relation till mat och ser
den ur ett vetenskapligt perspektiv. På Summit får vi ta del
av deras initierade tankar, hur de ser på framtiden och hur
branschen kommer att påverkas.

Hållbarhet
Tisdag 10.00
Hälsa
ONSDAG 10.00
Innovation
TISDAG 13.00
öppet format
ONSDAG 13.00

Diskussion om medverkan förs med:
Johan Swan
Svenska Livsmedelsföreningen
Foodtech Sweden
Svensk Handel
Food & Friends

tisdag förmiddag
Tema hållbarhet

Stureplansgruppen
Mentor communications

tisdag eftermiddag
Tema innovation

Restaurangvärlden
Visita

onsdag förmiddag
Tema hälsa

Gastronomi Sverige
Stellagalan

onsdag eftermiddag
Tema Öppet format

Mässrestauranger
Besöksliv
Ica Nyheter
bfs
Smakriket/exceptionell råvara
Livsmedelsföretagen

SUMMIT

Start-Ups
Tävlingar
Trendvägg
Produktområden

Gastroutställning
Business Point
Food Tech Village

Chef’s Pop Up

Innovationstorget
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Var med och påverka
framtidens mat
Enkelt, proffsigt och lönsamt deltagande med
exklusiva paketlösningar i olika format

Detta ingår i alla montrar

Display 4
• 2x2 m
• Svart tygvägg
• Företags-/Produktpresentation på
70x100 cm skylt
Pris: 18 800 kr

Showroom 16
Showcase 9
• 3x3 m kryssvägg
• En tapetserad vägg med valfritt motiv
• En målad vägg i valfri kulör
Pris: 33 800 kr

• 4x4 m kryssvägg
• En bakbelyst vägg med valfritt motiv
• En vitmålad vägg
Pris: 53 800 kr

• Matta
• Eluttag
• Belysning
• Fritt möbelval
• Monterstädning
• Digital monter på hemsida och i app
• Fairmate Lead Tracking
• 5 st halvdagsbiljetter till Summit
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