Anmäl dig här

Hej och välkommen

till ett nytt år med Skördetid i Halland
Skördetiden är en fantastisk tid på året då råvarorna smakar som allra bäst. Här i Halland finns ett härligt
utbud av godsaker och det händer mycket kring mat och dryck varje helg. Det vill vi lyfta tillsammans med er!
Vi som står bakom Skördetid i Halland vill att Halland ska bli ett självklart resmål för den som vill upptäcka
mat, dryck och mathantverk och vårt mål är att hjälpa dig som företag att nå ut till nya och befintliga kunder
samt inspirera dem till att besöka just dig.

Var med i Skördetid i Halland, förläng säsongen och öka chansen till fler besökare!

Du får
Gratis marknadsföring
Fler besökare och kunder
Möjlighet till nya kontakter och samarbeten

Du förväntas
Ha öppet fram till oktober. (Stänger din gårdsbutik eller ditt utflyktsmål tidigare meddela detta 		
tydligt i formuläret och håll oss informerade om öppettider.)
Vid minst två tillfällen dela material från kommunikations-kitet som skickas 					
ut senare och/eller skapar eget material vid minst två tillfällen.
Dela/gilla/kommentera Skördetid i Hallands digitala annonser/inlägg

Delta såhär
Fyll i det enkla formuläret online. Det gäller även om din verksamhet varit med tidigare.
Gå med i Facebook-gruppen ”Skördetid i Halland – vi aktörer” och håll dig uppdaterad
Använd #skordetidihalland i inlägg på instagram
Anmäl dig innan den 18 juni så ser vi till att du får maximal synlighet från start. 				
Kommer du på din bästa idé efter det tar vi självklart med dina aktiviteter/evenemang.

Välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här
KONTAKT: Ta kontakt med din destination

eller projektledare Caroline Liljedahl vid frågor
Tel. 0708 453343 e-post: caroline@hallandsmatgille.se

Följ oss på instagram:
skordetid_halland

Skördetid i Halland har initierats under arbetet med Livsmedelsprogrammet och är ett initiativ av Region Halland i samarbete
med LRF i Halland, Signerat Halland och Hallands Matgille. De första åren har gett väldigt positiv feedback från företag och aktörer.
Nu jobbar vi tillsammans för att utveckla Skördetid i Halland vidare, detta med tanke på den stora potentialen som finns
inom måltidsturism för Halland. Finansiering sker genom Region Halland och LRF i Halland.

