
EN DEL AF TORVEHALLERNE

BLIV STADEHOLDER

Har du en stor kærlighed til gode råvarer? Brænder du for at bringe en helt særlig godbid til torvs? Og har du lyst til 
at give tusindvis af københavnere smag for de lækkerier, som du har kastet din kærlighed på? Så har vi måske den 
stadeplads, du går og drømmer om!

Vores stadepladser, er næsten ligeså mangfoldige som vores stadeholdere. Der findes faste indendørsstader, hvor 
du stolt kan vise dine varer frem hele året rundt. Og der er udendørsstader, hvor du kan tage plads i et par måneder 
eller måske bare en uge. Kort sagt: Noget for enhver smag. Prisen afhænger af størrelsen og beliggenheden.

INDEN DU SØGER
Som stadeholder får du adgang til ca. 5 mio. årligt besøgende og bliver del af Torvehallernes stærke brand, 
aktivitetsforening og serviceorganisation.
Inden du kan sende os din ansøgning, skal du tjekke om din forretningside, lever op til følgende krav:

• Dit stade skal kunne bidrage positivt til mangfoldigheden i Torvehallerne
• Dit stade må ikke udelukkende være en restauration eller sælge take-away
• Dit stades skal minimum bestå af 50% detailhandel som råvarer, delikatesser, kolonial mv.
• Varerne i dit stade skal være noget særligt, og ikke bredt tilgængelige
• Dit stade holdes åbent alle ugens dage. Torvehallerne har kun lukket 1. og 2. juledag samt    
 nytårsdag, men der er også mulighed for at holde lukket på øvrige helligdage.

For øjeblikket er Torvehallerne lukket for flere stader indenfor:
• Kød, fist og ost
• Kaffe, bagere, sandwich
• Frugt- og grønthandlere

Er din forretningside inden for kategorierne ovenfor, og ønsker du alligevel at sende os din ansøgning? Så læs mere 
om, hvordan du skal skrive din ansøgning nedenfor. Vi gemmer din ansøgning, men du kan ikke forvente at få en 
tilbagemelding nu og her. Til gengæld lover vi at tage fat i dig, hvis vi finder den helt perfekte plads til dit stade.

SÅDAN SØGER DU EN STADEPLADS
Her kan du læse, hvad din ansøgning skal indeholde

•  En angivelse af om du ønsker et inden- eller udendørsstade.
•  En detaljeret konceptbeskrivelse med angivelse af dine produkter og leverandører, indretningen   

 af dit stade, udendørs eller indendørs samt dit budget og CV.
•  En kort beskrivelse af din forretningside, og hvordan den vil dække vores kræsne kunders behov   

 og bidrage til Torvehallernes unikke fødevareudbud.
•  En beskrivelse af, hvordan du vil engagere dig som stadeholder bidrage til Torvehallernes    

 fantastiske fællesskab. Herunder forslag til unikke aktiviteter, som du vil kunne byde ind med i    
 løbet af året.

Du kan sende din ansøgning og konceptbeskrivelse til torvehallerne@jeudan.dk eller Torvehallerne, Jeudan A/S, 
Bredgade 30, 1260 København K. Vi modtager kun skriftlige ansøgninger. Du kan forvente en tilbagemelding 
senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af din ansøgning.
Vi ser frem til at høre fra dig.

På de følgende sider kan du finde specifikationerne for:

• Et stade
• Dobbelt stade
• Skillevæg
• Markedsbod
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SKILLEVÆG



MARKEDSBOD


