ANMÄLAN TILL FILIPSTADSMÄSSAN 6-7 MAJ 2017

Välkommen att vara med på

Företag/förening: __________________________________________

FILIPSTADSMÄSSAN 6-7 MAJ 2017

Kontaktperson: ____________________________________________

Öppet lördag kl. 10-17 & söndag kl. 10-16

Adress: ___________________________________________________

Fri entré

Postnummer: ___________ Ort: _____________________________

En unik möjlighet till marknadsföring bland kommuninvånare och
besökare när Filipstads kommun och närliggande kommuner visas
upp under ett tillfälle. Ha gärna någon form av mässerbjudande. :)

Telefon: __________________________________________________
E-post: ___________________________________________________

FREDAG 5 MAJ: Bygg er monter mellan kl. 09-22.
LÖRDAG 6 MAJ: Öppet för mässutställarna från kl. 06.
Nedmontering sker direkt efter mässans slut kl. 16 eller på måndag 8 maj kl. 09-19.
Mässområdet (ishallen/tillbyggda tält) bevakas under natt mot lördag och söndag.
Utställaren får själv teckna mässförsäkring. Arrangören har beslutsrätt rörande
monter-placering. Försäljning av kaffe, korv, hamburgare och dricka finns.
AVGIFTER:
Mässplats 3x3 m (alt. 4x2 m i tält) (företag-utbildn.centra)
Mässplats 2x2 m (föreningsplats)			
Bord							
Hyra wellpappskärm 3xB800xH1800 mm		
Utomhusplats för visning/försäljning från lastbil m.m. Ej tält.

I vår monter säljer/visar vi: (ha gärna någon form av mässerbjudande)

kostnad 1800 kr/plats
kostnad 600 kr/plats
kostnad 150 kr/st
kostnad 500 kr/st
kostnad 1800 kr

Tälten placeras i direkt anslutning till Wasahallen – alla besökare passerar dessa.
VID FRÅGOR, KONTAKTA:
Per-Olov Örtlund
perolov.rtlund@telia.com
Pelle Lundberg 		
per.lundberg@lundbergshem.com
Sören Kronberg		
soren.kronberg@hotmail.se		

tfn 073-951 86 28
tfn 0590-109 43
tfn 070-333 19 05

Antal Kostnad

Totalt

Mässplats 3x3 m (alt. 4x2 m i tält)

……. 1800 kr

…………

Mässplats 2x2 m

……. 600 kr		

…………

Bord

……. 150 kr		…………

Wellpappskärm			

……. 500 kr 		…………

Utomhusplats för lastbil/monter, ej tält …… 1800 kr

…………

Summa: ..………..

Anmälan: Filipstadsmässan / Per-Olov Örtlund / Timmervägen 1 / 682 34 Filipstad
Anmälan per e-post: perolov.rtlund@telia.com
Anmälan är bindande. Bekräftelse och faktura skickas till alla deltagare under april.



ANMÄL DIG SNARAST. Sista datum: 31 mars

Välkommen till Filipstadsmässan 2017!

Vi önskar boka:			

