
•  Smakportion för 50 kr (minst ett 
alternativ, gärna fler rätter) i alla 
restaurangtält

•  Minst ett vegetariskt alternativ i 
varje restaurangtält

•  Sortering av matavfall kommer 
att ske i samarbete med Vakin

•  Vi gör i år ett försök att minimera 
mängden engångsartiklar och 
tänka till kring materialval,  

mer info kommer senare
•  Umeå Smakfestival är KRAN-

märkt, vilket innebär att vatten 
på flaska inte ska säljas på  
området

Umeå Smakfestival arrangeras nu för sjunde året i Umeå centrum – årets tema är  
”ÄNTLIGEN TILLSAMMANS”. Vi hoppas att ni vill vara med som restaurang eller ut-
ställare och möta alla glada besökare som äntligen får ses och njuta av god mat och 
dryck på Umeå Smakfestival igen! Har ni varit med tidigare kommer ni att känna igen 
er, är det första gången så berättar vi gärna mer om hur det brukar gå till, hör av er!

KontaktLäs mer
Anna Axelson
Tel 070-695 50 28
Mail annaa@umeasmakfestival.se 

www.umeasmakfestival.se

Umeå Smakfestival 
15-18 september 2022

RÅDHUSTORGET UMEÅ 

MARKNADSSTÅND 
80x225 CM
Försäljning av råvaror eller 
produkter med koppling till 
mat och/eller servering. 

Pris: 4 000 kr exkl moms. 
Vid enstaka dagar 1 500 kr/
dag (max 4 000 kr).

Öppettider Marknadsstånd
Torsdag ........................ 11-18
Fredag .......................... 11-18
Lördag .......................... 11-16
Söndag ......................... 11-16

RESTAURANGTÄLT
Tält 5x5 meter 
Tält som du inreder själv 
för att servera mat. Ligger i 
direkt anslutning till gemen-
sam sittyta och vår bar. 
 
Pris: 20 000 kr exkl moms.

Öppettider Restauranger 
Torsdag .........................11-20
Fredag ...........................11-20
Lördag ...........................11-20
Söndag ..........................11-16

 



Intresseanmälan
Fyll i intresseanmälan och maila till annaa@umeasmakfestival.se  
(Tips: fyll i formuläret, fota av med mobilen och maila).

Företag .....................................................................................................................................................................

Organisations nr .....................................................................................................................................................

Faktureringsadress ................................................................................................................................................

Kontaktperson  ........................................................................................................................................................

E-post .......................................................................................................................................................................

Mobiltelefon ............................................................................................................................................................

Exponeringsnamn ..................................................................................................................................................

(Det du kallar din verksamhet/butik. Synligt i program, på hemsidan, på skyltar mm)

Beskriv vad du tänkt servera för mat eller sälja för produkter; .......................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

MARKNADSSTÅND 
Försäljning av råvaror eller produkter med koppling till mat och/eller servering.
Bord 80x225 cm med tillhörande tak. Tillgång till vatten, personaltoalett och sopcontainer. 

      Pris 4 000 kr exkl moms. Priset gäller för alla dagar torsdag – söndag, 15-18/9.
I priset ingår el 220 V för kassaregister.

       Enstaka dagar 1 500 kr/dag. Markera önskade dagar:      15/9         16/9         17/9        18/9 
I priset ingår el 220 V för kassaregister. Maxbelopp 4 000 kr.

Det finns ett begränsat antal platser och först till kvarn gäller efter att anmälan är bekräftad av oss och anmälnings-  
avgiften är betald. Vi tar kontakt med alla som skickat intresseanmälan. Bokningen bekräftas därefter med en faktura 
med anmälningsavgift på 4 000 kr (marknadsstånd 1 500 kr*) som betalas senast 20 dagar efter fakturadatum, först 
då har du en bindande anmälan. Därefter får du en faktura på resterande belopp som ska vara betald senast 31/7, den 
fungerar som din utställarbiljett. Umeå Smakfestival förbehåller fri prövningsrätt. Om ev. avbokning sker före 31/7  
betalas beloppet tillbaka förutom anmälningsavgiften. Avbokningar efter 31/7 är ej tillåtna, dvs inga pengar betalas då 
tillbaka vid ev. avbokning.  

 *Om du bokar en enstaka dag för 1500 kr kommer hela summan att debiteras i anmälningsavgift.

Vid frågor kontakta Anna Axelson, tel 070-695 50 28, annaa@umeasmakfestival.se

El utöver kassaregister
El 220 V för kassaregister ingår i priserna för marknadsstånd och restaurangtält. Ska mat lagas och t ex kylar/
frysar användas behövs mer el än det. 16 A kostar 1000 kr och 32 A kostar 2000 kr exkl moms, gäller både  
tält och marknadsstånd. Vi kontaktar alla restauranger och utställare när slutfakturan är betald och bokningen  
är bekräftad och går igenom er utrustning och kommer tillsammans fram till vad som behövs. Detta debiteras  
i efterhand. Oerhört viktigt att alla är ärliga med vilken utrustning ni tar med så vi drar fram rätt el och inte  
systemet överbelastas.

       RESTAURANGTÄLT
Tält 5x5meter. Tillgång till disktält, personaltoalett och sopcontainer. El 220 V för kassaregister ingår,  
se nedan. Priset gäller för alla dagar, torsdag - söndag 15-18/9. Pris 20 000 kr exkl moms.


