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Her er et attraktivt tilbud til dig og andre småproducenter, der har stor 
kærlighed til friske kvalitetsråvarer, men knap så gode muligheder for at 
engagere sig i en fast stadeplads i TorvehallerneKBH.

Kom og tag del i det frodige og farverige handelsliv, når vi udvider med 
et stort udendørs Torvemarked.

Vi har udråbt hver fredag og lørdag fra maj til oktober til at være dagene, 
hvor du, og andre småproducenter, med stolthed kan indtage pladsen 
som stadeholder på torvet. Her kan du give tusindvis af københavnere 
glæden ved at tage en godbid med hjem, som du har bragt til torvs. 

Fokus er på sæsonens råvarer inden for følgende kategorier: 
Frugt, grønt, mejeri, fisk, kød, brød, krydderurter og blomster.
Varer du producerer ud af kategorierne, som eksempelvis 
marmelade, er selvfølgelig også velkomne.

Vi arbejder for at fremme bæredygtighed og ansvarlighed, og støtter 
derfor særligt op om økologiske og biodynamiske producenter. 

SÆLG DINE SÆSONVARER 
PÅ VORES NYE 
TORVEMARKED



DET FÅR DU

HVAD KOSTER DET?
En frontmeter koster 375 kr. pr. dag ekskl. moms. Er der 
3 meter front, betaler du således 3x375 kr. pr. dag. Skal du 
bruge flere frontmeter ganger du bare op. 

• Adgang til TorvehallerneKBHs
     35.000 kunder hver fredag og lørdag 
• Op- og nedtagning af din bod
• Navneskilt på din bod
• Opkobling til el
• Adgang til bad og toilet
• Håndtering af affald
• Adgang til servicepersonale
• Mulighed for lager samt parkeringsaftale
• Fælles markedsføring

HVORDAN FUNGERER DET?
Ligesom man oplever det på markedspladser i Frankrig, 
har vi fokus på stadeholdernes front mod kunderne. 
Derfor betaler du for det antal meter, hvor du kan vise 
kunderne dine varer. Vi kalder det frontmeter. 

På tegningen til højre kan du se vores Torvemarked. 
Frontmeter er markeret med orange på de forskellige 
stader. Du bestemmer selv hvor mange frontmeter 
du skal bruge til at præsentere dine varer. Stadet er 
dybt nok til, at du kan stå der, og bruge bagvæggen til 
kommunikation om dig og dine kvalitetsvarer.
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Tegningen er vedledende, og ændringer kan forekomme.

Mod TorvehallerneKBH

Mod Frederiksborggade

Frontmeter

Øvrige m2

Bagvæg



SES VI PÅ
TORVET?

Torvehalschef 
Lotte Eiskjær Andersen
Mobil: 4199 0101 
Mail: lan@jeudan.dk

Vi gør os umage hver dag og står 
klar til at byde dig velkommen
til hele byens spisekammer.


