
Tävlingen pågår före, under och efter mässorna. 
Dels för att ge er tårtkonstnärer och konditorer 

och bröllopstårtan en större exponering.  
Dels för att ge besökarna en större behållning.

En omröstning på webben där Sveriges brudpar och alla som vill är välkomna att delta. Denna sker före mässorna för att få 
fram de som tävlar i steg 2 (delfinal på mässorna). I denna omröstning kommer branschjuryn att kunna välja ytterligare ett 

antal bidrag i det fall Sveriges brudpars omdöme skiljer sig från experternas.
3 delfinaler (Stockholm, Göteborg, Malmö på Bröllopsfebers mässor) kommer att ge ca 30 finalbidrag, alltså ca 10 per 

stad/mässa. Som tävlande deltar man på en av mässorna. På delfinalen kommer besökarna att kunna SE tårtan. 
(Omröstning sker även nu på webben.) I steg 2 utses 3 delfinalsvinnare (flest röster “Sveriges brudpar” Skåne, flest röster 

“Sveriges brudpar” Göteborg, och flest röster “Sveriges brudpar” Stockholm).

TÄVLINGEN ÄR ENDAST FÖR ER SOM ARBETAR  
PROFESSIONELLT MED ATT SKAPA BRÖLLOPSTÅRTOR. 

Tävlingen är i 3 etapper och priserna kommer att vara:
♥ “Sveriges brudpars pris” (baseras på de röster som kommer in från  
Sveriges brudpar och alla som vill vara med och rösta på webben).

♥ “Branschens pris” (utses av en jury bestående av experter från bröllopsbranschen som  
t ex chefredaktörer från bröllopstidningar, bröllopskoordinatörer och andra).
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ÅRETS BRÖLLOPSTÅRTA



VILL DU VARA MED?
Mejla till classe@brollopsfeber.se

och skicka in en bild på ditt tävlingsbidrag med 
en kort text som beskriver tårtan – smak- 
sättning, textur, konsistens och ev teknik.

 

(Obs! Om du går till delfinal ska tårtan tillverkas för att finnas till beskådning för besök- 
arna på Bröllopsfebers mässa i den stad där du valt att ställa ut ditt tävlingsbidrag)

SKRIV ÄVEN: Ditt namn, företagets namn, adress, organisationsnummer, e-postadress samt  
telefonnummer. Skicka även länk till din web-sida, FB-sida, instagram. (Obs att adress,  

organisationsnummer, telefon mm inte kommer att exponeras utan endast är för Bröllopsfebers  
administration av tävlingen och kontakt med dig.)

♥ SKRIV VILKEN STAD SOM PASSAR BÄST FÖR DIG ATT STÄLLA UT DIN TÅRTA I EN 
EVENTUELL DELFINAL.

♥ 1 BIDRAG PER TÄVLANDE. SKICKAR DU FLER BIDRAG  
KOMMER ETT BIDRAG ATT VÄLJAS UT.

Tävlingen är en VISUELL tävling och vinsterna är baserade på det visuella intrycket, så en så bra bild och beskrivning av din 
tårta som möjligt gör såklart chanserna att vinna större för ditt bidrag. (Tyvärr kan vi inte administrera en “smakdel” i tävlingen. 
En del tävlande kommer att ha egen monter och vara utställare på Bröllopsfeber och där har man möjlighet att ge brudparen 

en smakupplevelse. Obs att det inte är ett krav att vara utställare på någon av Bröllopsfebers mässor för att delta).

♥ ÅRETS BRÖLLOPSTÅRTA SVERIGES BRUDPARS PRIS 
Skåne, Göteborg eller Stockholm. 3 vinnare!

♥ ÅRETS BRÖLLOPSTÅRTA – SVERIGES BRUDPARS PRIS  
(årets vinnare av finalröstningen på webben)

♥ ÅRETS BRÖLLOPSTÅRTA – BRÖLLOPSBRANSCHENS PRIS

Alla som är med och röstar har också möjlighet att vinna priser som Bröllopsfeber finansierar.

DETTA KAN DU VINNA:

ÅRETS BRÖLLOPSTÅRTA


