Exempel på vad dagen erbjuder:
Ÿ Köp provarbiljetter (öl, vin, whisky o sprit), låna ett glas
vandra runt på området och hitta dina egna smakupplevelser.
Ÿ Plivit Trade har ett torg med mer än bara mat och dryck.
Ÿ Provsmaka mat, dryck, kaffe & choklad hos våra utställare.
Ÿ TBSL Sound & Lightning kör lasershow varje 1/2-timme.

Livsnjutarmässan

Ÿ Korvgrillning och charkuterier från Jojjen.
Ÿ Musikunderhållning hela dagen av de duktiga trubadurerna
Loffe Andersson och Jocke Nilsson.
Ÿ Mässlunch och fika serveras på Söderköket.

Fasta tider:

på Welux
Lördag 3:e sept.
Tid: 10.00-17.00 entré vid

Kl 15.30 Whiskyprovning/föreläsning med Mackmyra,
möjlighet till förköp på Konfektboa fr.om 15/8

Gratis prova-på Yoga begränsade platser, ledig klädsel.
kl 11.00-11.30 Mjukyoga - Kerstin Severin
kl 12.00-12.30 Ashtangayoga (fysiskt aktiv) - Kerstin Severin
kl 13.00-13.30 Guidad djupavslappning - Therése Ekelin
kl 14.00-14.30 Hatha/Kundaliniyoga (medeltempo)- Therése Ekelin
kl 15.00-15.30 Yinyoga (Stretch & Relax) - Maria Johansson
kl 16.00-16.30 Vinysayoga (medeltempo)- Maria Johansson

Lager 157/Shoe shop Outlet
• mat • vin • whisky • choklad • mode • hår •
• yoga • korvgrillning •
• luftgevärsskytte • limousinåkning • resor •
• glass • data • smink • bilar • musik •
Inträde: Vuxen 75kr, Ungdom 12-18 år 60kr, barn under 12 år gratis i målsmans sällskap

Mässan arrangeras av

I inträdet INGÅR en VÄRDECHECK på 50kr att handla för hos valfri utställare på mässan
(gäller ej lunch & alkoholhaltiga drycker). Dryckesbiljetter säljes på plats.

www.smakarna.se

www.livsnjutarmässan.se

VÄLKOMMEN!

Face to fäjsis
Ansiktsmålning av Bisse o Helene.

Mantica - väskor & accessoarer
Mode o kvalité hittar du i Väskbutiken i sta´n.

Lager 157
1600m" med märkeskläder till max 1/2 priset!

Borka
Sköna prylar på Superstar

Zinzino
En kopp vardagslyx!

TM-sängar
Tryckavlastande sängar,madrasser o kuddar.

Janes matkällare
Västerviks godaste smörgåstårtor!

Jakt & Fiske-butiken
Din specialist i Västervik!

Lager Outlet
"Kvalitet till lågpris!"

Creav Reklam
Besök oss i vår monter och få en rabattkupong som berättigar dig till 15% rabatt på
en valfri vara i vår butik..
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Room99
50% på alla Canvastavlor (fototavlor & oljemålningar)

3:
es

Hallens Buss
Att resa ska vara en njutning!
Anders Fisk & Delikatesser
Hos oss kan du provsmaka och köpa fisk från egna rökeriet.
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Shoe shop outlet
"...INTE BARA SKOR..."
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ge
n

Jojjen
Kvalitetschark från Västervik sedan 1898.

TBSL - T Bohman Sound & Lightning
Besök oss och upplev vår lasershow.
Nationella Skyddsstyrkan - 3:e insatspluton
Stil
Kreativa frisörer för ditt hår.
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Smakarna
Boka oss för dina egna homepartys, event, födelsedagsfester osv.
Du frågar, vi fixar!

Claesénsbil / Toyota i Västervik
Livsnjutnig bakom ratten!
Oriflame
Naturlig svensk Kosmetik.
Trinity Yogacenter
GRATIS PROVA-PÅ YOGA! 30 min-pass (ledig klädsel)
Även prova-på av de olika yogakurserna hela v. 35 på yogacentret (Se hemsidan). Start v. 36

Welux
Lediga kontor, lager och industrilokaler..

V- Limo
Vi erbjuder en livsupplevelse med första klass service och kvalité.
Dream Collection
Kärleksbutiken med det lilla extra.
Mackmyra Svensk Whisky
Besök vår monter och smaka/prata whisky med oss.
V-data i Västervik
Sluta tjata, vi fixar din data!
Busfrö Nytt & Bytt
Alla barnfamiljers skattkammare!
Synproffsen
Alltid gratis synundersökning av leg optiker.
Nunan fotograf Gunilla Andersson
Din fotograf för alla tillfällen.
Plivit Trade
Mat & dryck från Sydeuropa !
Fondberg
-en av de viktigaste aktörerna i vin- och spritbranschen i Sverige.
Söderköket
Mässlunch och fika
Hemglass
-ett festligt avbrott!
Edvins Senap
Söt och stark – som hemmalagad

