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Boka monter & vinn

5000:presentkort på
Älvdalens Sportcenter

Välkommen till årets Företagsmässa i ishallen
Yes, då var det dags igen. Vårens höjdpunkt Älvdalens Företagsmässa slår upp
portarna fredag den 24 april. Och under två dagar får vi chans att göra affärer,
skapa kontakter och visa upp våra företag och föreningar för tusentals besökare.
Det är den elfte mässan i ordningen, och det har med åren blivit en riktig folkfest. Förutom alla utställare, så får vi äta gott, aktiveras och lyssna till intressanta
föredrag på scenen. Johan Berglund, som både gjort succé i ”Älvdalska för nybörjare” & i Larz-Kristerz krogshow ”Johannas hylla” i Tällberg – kommer att hålla i
trådarna på scenen.
Årets föreläsare är Thomas Håkki Eriksson, som dels föreläser för kommunens skolbarn- och ungdomar men också för oss i ishallen. Hans föreläsning ”The power
of glesbygd” har blivit omtalad. Han pratar jantelag och vikten av att vara stolta
över vår hembygd.
Nyhet för i år är att vi flyttat mässfesten från fredag till lördag. Där kommer vi är
starta i konferenslokalen ”Fabriken” på Hotell Älvdalen, där vi äter och lyssnar
på föreläsaren Simone Reiche Nordström och hennes föreläsning ”Braincamp”.
Efter middagen flyttar vi festen till restaurangen där Cindy Welsh, från Florida
uppträder.
Det är Hotell Älvdalen & Hannah Risander som står som arrangör av mässan i
år och som vanligt kan du köpa färdiga monterpaket, med vägg, matta och
belysning. Har du andra önskemål, kontakta oss så löser vi det.
Vi hoppas att ditt företag eller din förening vill vara med och visa upp er i ishallen under mässan.
Ni alla är varmt välkomna!
Hannah Risander
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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
Anmälningsavgift: 500:- (tillkommer på alla montrar)

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 24 april 09.30-17.00 Lördag 25 april 10.00-16.00
Inflyttning sker torsdag 23 april 09.00-21.00 och utflyttning sker efter mässans
stängning eller senast måndag 27 april.
Sista anmälningsdag 22 mars.
Fakturering: Monterhyran & anmälningsavgiften faktureras den 1 april.
Ev. tilläggskostnader faktureras efter mässan.
Anmälan är bindande och beloppet betalas ej tillbaka vid avbokning.
Nattvakter: Ishallen kommer vara försedd med nattvakter torsdag och
fredag natt.
Försäkring: Alla utställare ansvarar själva för försäkring av sina montrar.
Mässfest: På Hotell Älvdalen, lördagen den 26 april kl. 19.00
Vårbuffé, dryck till maten, föreläsning & efterfest med band.
Pris för utställare: 450:- Pris för icke utställare: 550:- begränsat antal platser,
så boka gärna in er 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 Sahlsa Kommunikation och kommer ges ut till alla hushåll &
företag i Älvdalens Kommun & till företag i Mora & Orsa.

KONTAKT:
Hannah Risander 073-649 30 50

hannah@hotellalvdalen.se

