Boka din plats som utställare redan idag!
Ett nytt år är snart här och bokningarna inför Svalövsmässan 2015 har redan börjat rulla in!
I år kommer Svalövsmässan att gå av stapeln den 26-27 september 2015 i den nybyggda Svalövs Arenan.
Mässan ger Er möjligheter till att knyta värdefulla kontakter och samtidigt visa upp ert varumärke för
mässdeltagarna. Och som det framsynta företag eller organisation ni är hoppas jag att ni ser vilka
möjligheter en mässmedverkan i dessa tider kan betyda i att nå nya målgrupper, uppmärksamma eller
profilera sig på marknaden.
En mässtidning kommer även i år att tas fram i ett samarbete med Lokaltidningen, dels för att
medverkande företag ska kunna profilera sig extra, dels för att informera och profilera mässan i stort.
Tidningen kommer att spridas till alla hushåll i Svalövs och Landskronas kommuner. Utöver detta kommer
vi uppmärksamma mässan i kringliggande kommuner bl.a. med hjälp av pluggannonsering i
Lokaltidningen B2B . Vi kommer också att profilera mässan på vår hemsida som är under uppbyggnad,
mer information kommer.
Vi hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt att profilera sig. Tidigare år har tillströmningen till
mässan varit omkring 3000-3500 personer under de två dagar som mässan pågår.

Publika öppettider:
Lördag den 26 september.
Söndag den 27 september.

10.00 – 17.00
10.00 – 16.00

Under mässdagarna kommer det att arrangeras olika aktiviteter och underhållning för besökare.
Utmärkelsen till årets företag i Svalövs kommun 2014 samt Svalövs ambassadörer kommer att delas ut
under mässdagarna.
Så boka därför med en gång och försäkra dig om en plats. Erbjudandet går i första hand ut till företag i
Svalövs kommun där vi kommer att ha en deadline, efter det ger vi också företag i våra grannkommuner
med anknytning till Svalöv en möjlighet att boka monter yta.
I monterhyran ingår (se principskiss på utformning)

El (230w)

Matta i montern

Monterväggar beroende på placering.

1/8 annonsplats i mässtidningen

Behöver Ni speciella installationer i montern såsom internet eller starkström mm tillkommer kostnad för
detta, vi förmedlar denna tjänst.
Pris exempel för de olika monter alternativ:
2000 x 2400
2000 x 3600
2000 x 4800
Hörn lilla hallen

3 200 ex moms
4 500 ex moms
5 500 ex moms
5 200 ex moms

Antalet platser är som sagt begränsat vilket innebär, först till kvarn… Anmäl Er till Gisela på
0418-475306, gisela.christensson@svalov.se eller Leif på 0708-650765, leif.wennerberg@svalov.se.
Om ni har frågor eller behöver mer information ring eller malla oss.

Med vänliga hälsningar

Leif Wennerberg och Gisela Christensson
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