matverk har hittills skapat Över
700 nya matprodukter. vad mer
kan man önska? 700 till!
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Bli sponsor till Sveriges största produktutecklingstävling!

Matverk är en utvecklingskraft för
landskapets gastronomi och näringsliv
Stöd regionens entreprenörer och var med
och utveckla hela Sveriges skafferi. Matverk är
Sveriges största produktutvecklingstävling och
bakom står den nationella föreningen Gastronomiska Samtal.

Matverk är en årlig tävling i produktutveckling
och en utvecklingskraft för landskapets gastronomi och näringsliv. Tävlingen stimulerar till nya
innovativa produkter som gynnar hela regionens
matentreprenörer.
Innovationstävlingen bjuder in landets 25 landskap där regionvinnarna går vidare till riksfinalen
på Gastronomiska Samtals årliga forum. Forumet
samlar 150 speciellt utvalda personer till kreativa
samtal och pampig prisutdelning. Under två dagar
fångar vi viktiga frågeställningar och trender, erfarenheter byts och nya värdefulla kontakter knyts.
Genom att sponsra Matverk blir ni delaktiga i ett
nationellt nätverk av innovationshubbar. Målet är
att bli det ledande nationella nätverket för regional
innovation inom matområdet.

ma tv er k i fem pu n k ter
1. Råvaruproducenter, förädlare och matlagare
tävlar i lag.
2. Med kunskap, kreativitet och praktiskt
samarbete skapar laget nya innovativa
förädlade produkter. Grunden är landskapets
gastronomiska tradition.
3. Regionens tävlingsledare sätter ihop en jury
och produkterna bedöms enligt fem kriterier:
ätupplevelse, teknik, innovation, regional koppling, marknadspotential.
4. Vinnande produkt deltar i riksfinalen där
Mathias Dahlgren är juryordförande.
5. Riksvinnarna av Matverk tillkännages under
pampiga former på Forum Nyköping. Priserna
riktas till utveckling av produkterna och försäljning.

Gastronomiska Samtal är en plattform och en arena för förändring!
när du blir sponsor så
• blir du ständigt inspirerad av nya intressanta
livsmedelsprodukter,
• investerar du i Sveriges viktigaste näringsliv – vår
mat,
• stöttar du innovationstävlingen Matverk som
avslutas med Gastronomiska Samtal, ett forum
som samlar folk från hela matvärlden,

• bygger du upp ett kontaktnät med ambitiösa och
innovativa matmänniskor,
• får du ny kunskap om regionala råvaror med
potential,
• har du en självklar plats på forumet och deltar i
kreativa samtal och idéutbyte,
• kommer du nära trender och avgörande frågeställningar.

nyfiken på att bli sponsor?
Kontakta Carin Granlund Olsen för mer inspiration och samtal på
carin@gastronomiskasamtal.se eller 070 848 91 33. Tillsammans kan vi leda den
gastronomiska utvecklingen i Sverige!
www.matverk.se · www.gastronomiskasamtal.se

Mat är arbete, miljö, hälsa och kultur. Gastronomiska Samtal vill bidra till en större förståelse för hur centralt vårt
ätande är för en hållbar utveckling, lokalt och globalt. Därför ordnar vi matsamtal där människor från jord till bord kan
utbyta tankar och utveckla idéer så att vi gemensamt kan ta ett större ansvar för framtiden. Ett konkret och spännande
uttryck för Gastronomiska Samtal är Matverk. www.matverk.se www.gastronomiskasamtal.se
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www.facebook.com/GastronomiskaSamtal · www.youtube.com/GastronomiskaSamtal · Twitter: @matsamtal · Instagram: matsamtal

