
Nu på vackert belägna Svabesholms Kungsgård 
- på höjderna strax söder om Kivik.

Välkommen 2022.

Den första Äppeltavlan skapades 1988 av konstnären Helge Lundström.
Äppeltavlan är idag 108 m2 och består av cirka 35.000 färgsorterade äpplen där varje äpple placerats på sin egen spik.
Helge Lundströms dotter konstnären Emma Karp Lundström bygger tavlorna idag tillsammans med Kiviks-volontärer.

2022 ?



ÄNTLIGEN DAGS IGEN!

För 33 år sedan samlades vi för första gången i Kivik för att hylla det svenska äpplet och 
startade arbetet med att förmedla kunskap, passion och glädje som vi känner för denna 
fantastiska frukt. Doften av den nykomna höstens jordiga toner, de dignande träden med 
röda, gröna och gula frukter, myllret från tusentals människor som botaniserade i äpp-
lets smakrika värld. Inget har egentligen förändrats och samtidigt har allt gjort just det. 
Men berättelsen om vår gemensamma kärlek till äpplet består.
 
Ännu finns det väldigt många människor som inte vet att det går att köpa och äta svenska 
äpplen året om och så länge det finns människor kvar kommer vi att samlas för att sprida 

den berättelsen. Vi sprider den från hjärtat av den 
svenska äppelodlingen i Kivik med omnejd, där 70 % 
av våra svenska äpplen kommer från. Det är inte bara 
en tradition att hylla äpplet just här, det är vår mission. 
 
Så, känn dig varmt inbjuden till årets folkfest och 
äppelhyllning – ett äkta, genuint möte som vi skapar 

tillsammans: partners, sponsorer, idrottsföreningar, odlare, producenter, 90-tal utställare, 
lokala musiker, äppelkonstnärer och alla våra cirka 50.000 besökare. 

Äppelmarknaden startar lördagen den 24 september och vi fortsätter firandet i två hela 
veckor. I år är vi på en ny plats som bjuder in till fantastiska möjligheter och som löser 
de praktiska problem som vi inte hittat lösningar på om vi skulle ha stannat kvar.  
En större yta med gott om plats åt alla som vill vara 
med, mitt på en gård där känslan av det lantliga finns, 
gott om parkeringsmöjligheter och möjlighet att växa 
naturligt. Tillsammans med våra besökare kan vi lära, 
leka, smaka, njuta,  fira, skratta och springa utan att 
det känns trångt. Vi har till och med större möjlighet 
att anpassa oss efter vädret…
 
Marknaden bygger på ideellt engagemang, hög kvalitet och en stor kärlek till det svenska 
äpplet. Äppelmarknaden är ett stort besöksmål och har stor bevakning av media.
Vi vill inspirera till nya smaker, fördjupad kunskap och ökad fantasi. Det ska upplevas 
enkelt, fullt av värme och inte så krångligt. Som livet på landet för det mesta är. 

DET ÄR INTE BARA EN  
TRADITION ATT HYLLA  
ÄPPLET JUST HÄR, 
- DET ÄR VÅR MISSION.

EN NY VACKER PLATS  
MED FANTASTISKA MÖJLIG-
HETER, LANTLIG KÄNSLA 
OCH GOTT OM PARKERING.



VILL DU BLI VÅR SPONSOR?

Nu kan du, som samarbetspartner till Äppelmarknaden i Kivik, få möjligheten att visa 
upp ert företag till våra drygt 50.000 besökare under perioden 24 september till den 
9 oktober 2022.
Sponsor eller samarbetspartner ...
Äppelmarknaden i Kivik behöver din medverkan. 

DIAMANTÄPPLET – Huvudsponsor
Som Huvudsponsor ger vi exklusiva möjligheter för er som vill synas 
och få goodwill i ett mycket positivt sammanhang. Kontakta oss så 
berättar vi mer om en skräddarsydd helhetslösning.

GULDÄPPLET  25.000 kr
Möjlighet till marknadsplats med 1 st topptält i format 5x5 m.
Företagets namn på sponsortavla placerad intill årets Äppeltavla, 
skyltformat 80x60 cm.
8 st entrébiljetter till årets Äppelmarknad i Kivik.
8 st biljetter till årets sponsorfest.
Exponering på Äppelmarknadens hemsida med länk till er hemsida.

SILVERÄPPLET  15.000 kr
Företagets namn på sponsortavla placerad intill årets Äppeltavla, 
skyltformat 60x40 cm.
4 st entrébiljetter till årets Äppelmarknad i Kivik.
4 st smakbiljetter, dricka och mat i en biljett.
4 st biljetter till årets sponsorfest.
Exponering på Äppelmarknadens hemsida med länk till er hemsida.

BRONSÄPPLET  5.000 kr
Företagets namn på sponsortavla placerad intill årets Äppeltavla, 
skyltformat 40x40 cm.
2 st entrébiljetter till årets Äppelmarknad i Kivik.
2 st biljetter till årets sponsorfest.
Exponering på Äppelmarknadens hemsida med länk till er hemsida.
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DEN VISAR ÖSTERLENS 
SJÄL OCH VARUMÄRKE 
- ÄPPLET!

VARFÖR SPONSOR?

Äppelmarknaden är och har alltid varit det stora och viktiga eventet. Äppelmarknaden 
lockar folk från hela landet och den visar Österlens själ och varumärke - äpplet!

Som sponsor och samarbetspartner är ni en del i 
något som ni och ert företag kan känna stolthet över. 
Ni blir en del i varumärket Österlen.
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FAKTA OM ÅRETS ÄPPELMARKNAD

Var: Svabesholms Kungsgård, www.svabesholm.se 
När: 24 september – 9 oktober 2022
Hur: Skördefesten inleds med den traditionella Äppelmarknaden lördagen den 24 
september, där den alltid lika spännande äppeltavlan avtäcks som även detta år görs av 
Emma Karp Lundström och hennes fantastiska medhjälpare och därefter fortsätter vår 
Äppelmarknad ytterligare i två hela veckor.
Under båda äppelveckorna finns naturligtvis Äppeltavlan, Äppelutställning med massor 
av äppelkunskap och äppelförsäljning inom marknadsområdet.
ÅRETS NYHET är att eventhelg nummer två, den 1-2 oktober, har många trevliga  
aktiviteter och upplevelser för barnfamiljen.

Sponsor
-tavla

Önskar ni veta mer om Äppelmarknaden i Kivik vänligen kontakta oss på  
mejl: info@appelmarknaden.se eller telefon: 076-232 74 54.

Varmt välkommen!
Ideella Föreningen Äppelmarknaden i Kivik, hemsida: www.appelmarknaden.se

Prel. skiss på placering.

Kan ändras.


