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Boka monter & vinn

5000:presentkort på
Älvdalens Sportcenter

Välkommen till årets Företagsmässa i ishallen
Äntligen är det dags igen, älvdalingarnas och företagens stora mötes-plats –
Älvdalens Företagsmässa 2013.
26-27 april fylls ishallen av montrar, besökare och aktiviteter. På scenen får vi
bland annat lyssna på Björn Söderberg som föreläser om globalt entreprenörskap med värderingar som ledstjärna och med socialt ansvar som affärsidé.
Hans entreprenörskap och skaparglädje smittar av sig under hans föreläsningar,
liksom känslan av att inget är omöjligt.
Ta tillfället i akt och visa upp dig inför nya och gamla kunder, och passa på att
skapa nya kontakter med andra företag på mässan.
Fredagskvällen vigs åt en mässfest för utställare och andra företagare, i år håller
den till på Hotell Älvdalen. Det blir mingel, bubbel, god mat, underhållning och
dans.
Det är Hannah Risander, Acudira och Karin Hellström, Karin Hellström Kommunikation och affärsutveckling som fått uppdraget att arrangera årets mässa.
Företagarna och Älvdalens Kommun är som vanligt huvudarrangörer.
I år kommer vi att blicka bakåt och visa en digital fotoutställning om Älvdalens
historia i samarbete med Elfdalens Hembygdsförening, dessutom kommer Rowsviders ha en mopedutställning, med gamla mopeder.
Vi hoppas att du och ditt företag vill vara med och visa upp er på årets
företagsmässa!
Sista anmälningsdag är fredagen den 22 mars.
Välkomna
hälsar
Hannah Risander & Karin Hellström
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Monterpriser.
ljutlisslan [JÄTTELITEN]
1x1 m

2.500:-

lisslan [LITEN]
2x1 m

3.250:-

millo [MELLAN]
3x2 m

3.750:-

stur [STOR]
4x2 m

4.250:-

föreningsplats
1x1 m

1.750:- [INKL. MOMS]

Endast golvyta inne: 250:-/kvm (minst 12 kvm)
Markyta ute: 50:-/kvm

I monterpriset ingår:
Montervägg, matta, spotlight dessutom en 16/dels annons med plats för logotype i
Mässtidningen som skickas till alla hushåll i Älvdalen. Hyra av flera monterplatser i rad
lämnas 20% rabatt på följande. Priserna är ex moms.
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information.
MÄSSANS ÖPPETTIDER
Fredag 26 april 09.30-17.00 Lördag 27 april10.00-16.00
Inflyttning sker torsdag 25 april 09.00-21.00 och utflyttning sker efter mässans
stängning 28 april eller senast måndag 29 april.
Sista anmälningsdag 22 mars.
Fakturering: 800 kr av monterhyran faktureras vid anmälan. Resterande
summa faktureras två veckor innan mässan. Ev. tilläggskostnader faktureras
efter mässan.
Nattvakter: Ishallen kommer vara försedd med nattvakter torsdag och
fredag natt.
Försäkring: Alla utställare ansvarar själva för försäkring av sina montrar.
Mässfest: I år kommer mässfesten vara på Hotell Älvdalen. Fredagen den
26 april kl. 19.00. Bubbel, mingel, middag, underhållning & dans.
Pris för utställare: 450:- Pris för icke utställare: 595:- begränsat antal platser,
så boka gärna vid bokning av monter.
Frukost & lunchlådor: Frukost kommer finnas i Dalgatan 118:s servering från
kl. 08.00 på fredagen och från 09.00 på lördagen. Du kan förbeställa lunchlådor, som serveras i utställarloungen fredag & lördag kl. 12.00. Meny kommer senare.
Mässtidning: Vi behöver er logotype senast 1 april till den 1/16-dels annons
som ingår priset. Vill du synas med större annons kontakta oss. Tidningen
produceras av Acudira och kommer ges ut till alla hushåll i Älvdalen.

KONTAKT:
Hannah Risander 073-649 30 50
Karin Hellström
072-712 40 90

hannah@acudira.se
info@karinhellstrom.se (anmälan)

