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En suksess skal man bygge 
videre på. Og Matfold er 
nettopp det, en knallsuksess! 

Derfor er det med glede at vi 
inviterer til Matfold 2016 - 
Østfolds største matfestival, 
lørdag 10. september.

På grunn av regn på morgen-
kvisten mistet vi noen tusen 
barnefamilier på markedet i 
2015, men at 11-12 000 var 
innom er vi rimelig sikre på. 
Står været oss bi håper vi på 
15-16 000 nå i 2016. 

En nyhet av året er at vi 
sammen med Nøisom også 
inviterer til Matfolds ølfestival 
lørdag 10. sept i Tøihussalen. 
Det statser vi på at både gir et 
nytt publikum og ekstra publi-
kum mot slutten av dagen. 

Som alltid setter folk pris på å 
kunne handle med seg varer 
hjem, så vi oppforer på det 
sterkeste til å ha noe å selge ut 
over det som konsumeres på 
selve markedet.  

Dato: Lørdag 10. sept. (10 til 17)
Sted: Gamlebyen, Fredrikstad

Pakke 1: Telt 3x3 m ferdig 
oppsatt. Eksponering en side 
mot markedsgate. Strøm-
tilkobling og 2 bord. 
Pris: 4500,- + mva (samme pris 
ved bruk av eget telt/vogn)

Pakke 2: Telt 6x3 m ferdig 
oppsatt. Eksponering mot 
markedsgate. Strømtilkobling 
og 4 bord eller flere.
Pris: 8 000,- + mva

Pakke 3: Telt 6x3 m ferdig 
oppsatt. Eksponering 2 sider – 
markedsgate og spiseplasser. 
Strømtilkobling og 4 bord eller 
flere.
Pris: 10 500,- + mva

Selve Tøihusplassen har rom for 
ca 30 boder. De beste plassene 
går først, så meld dere på så 
snart som mulig. 

Påmelding, send mail til: 
anders@matfold.no

PS! I 2015 genererte PR-arbeidet 
til Matfold både oppslag lokalt 
fra både Matfold og Barnas 
Matfold, og TV-tid på så vel God 
Morgen Norge (TV2) og NRKs 
distrikssending. I 2016 er Mat-
fold inne som en av satsingene 
til Innovasjon Norge, dermed 
setter vi også inn ekstra ressurs-
er for å synliggjøre Matfold. 
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