
   
  
 

Primörpremiär 22-24 maj 2015 

 
Helgen den 22-24 maj 2015 är det dags för årets Primörpremiär. Hela perioden 

maj-juni är givetvis primörtider men just under denna helg firar vi att de 

gotländska primörerna äntligen är här. 

Bland annat innehåller helgen öppna gårdsbutiker runt om på ön, en marknad på 

Stora torget i Visby med lokalproducerade råvaror och produkter, middag med 

Kulinariska Gotland som samordnare och restauranger som erbjuder primörer på 

menyn. 

Basen för vår marknadsföring kommer att vara en programtidning där vi samlar allt 

innehåll för helgen. Därtill kommer marknadsföring av Primörpremiären bland annat 

ske på gotland.net, i GA och GT, på monitorer ombord på färjorna och i nyhetsbrev 

till Destination Gotlands kunddatabas. 

Med programtidningen vill vi premiera och stötta alla som denna helg gör något. Vi ser 

därför att så många så möjligt hittar på aktiviteter på temat.  

 

Tack på förhand! / Josefine Eriksson, Visby Centrum 

 

 

 

PRIMÖRPREMIÄREN 2015 PRESENTERAS AV: VISBY CENTRUM, HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET, 

GOTLANDS MEDIA, GOTLANDS EKOLOGISKA, KULINARISKA GOTLAND, KRÖGARFÖRENINGEN OCH 

DESTINATION GOTLAND. 

 



   

RESTAURANG MED PRIMÖRER PÅ MENYN 

För er restauranger med speciell primörmeny 22-24 maj 

• Associationsrätt till varumärket ”Primörpremiär” under tiden maj-juni 

• Företagsnamn, program och placering på karta i programtidning 

• Företagsnamn, program och meny på www.primorpremiar.se 

 

(400 kr ex moms) 

 

 

ÖPPNA GÅRDAR 

• Associationsrätt till varumärket ”Primörpremiär” under tiden maj-juni 

• Företagsnamn, program och placering på karta i programtidning 

• Företagsnamn, program och adress på www.primorpremiar.se 

 

(400 kr ex moms) 

 

 

UTSTÄLLARE MARKNAD 

• Associationsrätt till varumärket ”Primörpremiär” under tiden maj-juni 

• Företagsnamn i programtidning  

• Företagsnamn på www.primorpremiar.se 

• Marknadsplats Stora Torget, inkl marknadsstånd 

 

(400 kr ex moms. Ord. pris 480kr)  

 

Fri prövningsrätt med målet att i första hand jobba med lokalproducerat och närodlat. Eventuellt 

också hantverk om plats finns. 



   
 

För anmälan till marknaden på Stora torget: www.visbycentrum.se 

För anmälan till Öppna gårdar och Primörer på meny: Maila 

josefine.eriksson@visbycentrum.se  

 

Välkomna till Primörpremiären 2015! 

 

 

http://www.visbycentrum.se/
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