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ÅRETS STÖRSTA GRILLFEST!
 

GRILLMÄSSAN intar återigen Djurgården och skapar Sveriges i 
särklass största grillfest.  

 
GRILLMÄSSAN är inne på sitt 6:e år och samlar fler kända grillmästare 
och varumärken förknippat med grill och BBQ under ett tak än något 

annat evenemang.  
 

Grillmässan blir även i år en fristående del av Sverigedagarna som 
lockar totalt runt 100 000 besökare årligen. Denna gång placerar vi 
oss  i evenemangsområdets absolut mitt - stora Galärfältet nedanför 

Josefinas. Väldigt bra genomströmning av besökare. 

Grillmässans ambition är att vara årets största inspirations plats för 
allt inför grillsäsongen. På plats träffas många kända och duktiga 

grillmästare men även celebra gästspelare som man kanske inte visste 
var dedikerade grillentusiaster. Förra året gästads bla av Edward 

Bloom, Dogge Doggelito och Leif Andree.  

På plats kan besökare äta, dricka, smaka, handla, testa och lära sig 
allt man behöver för att lyckas med grillen sommaren 2019!
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Producenter och leverantörer av grillar och utomhuskök, kryddor, såser, redskap, utemöbler 
och allt som hör grilluteplatsen och utomhusmatlagning till välkomnas. 

I år byggs också flera tema stationer och inspirationsmontrar upp, en perfekt möjlighet för 
dem som inte har möjlighet att bemanna eller tid ordna med en egen monter. Fråga oss gärna 

vid intresse för mer information kring detta.  
 

Matservering och försäljning av tillagad mat är endast tillförordnad våra större 
samarbetspartners. Foodtrucks och andra som önskar servera mat är välkomna att ta plats 

utanför Grillmässans område på någon av Sverigedagarnas ytor.  
 

Grillmässans syfte är att inspirera och vägleda besökarna till grillsommarens senaste 
produkter, trender, smaker och tillbehör. Vi skolar också våra besökare till att bli bättre och 

mer fulländande grillmästare. Allt i en närvaro som andas grill, glöd och matglädje. 

2019 skapas en längre och mer intensiv kommunikationskampanj som även innehåller flera 
kringevent och moment innan själa mässan. Lyssna gärna med oss hur ni kan synas från start 

och maximera utdelningen av er medverkan. 
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Vi är öppna för förslag och skräddarsydda lösningar som gör er aktivering bättre och hjälper eventet 
att nå till nästa nivå. Välkomna med era idéer och tankar!

 
www.grillmassan.se 

www.sverigedagarna.se
 
             Anders Hallström  0704 28 49 68  anders@econow.se 
   


