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INBJUDAN TILL
FÖRETAGSMÄSSA
TORSDAG 22/10 2015 KL. 10.00–16.00
FRÖSÖ CONVENTION CENTER

Vi är några företag i Östersund som valt att jobba lite tajtare för att
gemensamt dra affärer till varandra. Ju mer man kan om varandras
produkter/tjänster desto lättare är det att kunna hjälpa varandra känner vi.
Vårt samarbete har lett till att vi gör en gemensam företagsmässa i riktig
givers gain anda, där det handlar om att alla företag bidrar med samma
inställning, dvs hur kan jag hjälpa någon annan?
Syftet med mässan är att alla företag får möjlighet att visa upp sin
verksamhet, förhoppningsvis knyta nya kontakter/samarbetspartners både i
och utanför länet. Att få visa er vilka vi är och vad vi kan göra betyder mycket
för oss, så därför har vi enats om att vi låter denna mässa vara gratis år 1 för
utställare samt besökare, då vi ser detta som vår marknadsföring och en
återkommande mässa.
Denna inbjudan kommer att gå ut i Sverige och i Norge och vi har fått
oerhörd bra respons från de vi redan har pratat med – så att fylla mässhallen på 4000 kvadratmeter med minst ca 300 utställare ser vi inte som
något problem.

Eftersom deltagandet kommer vara gratis har vi satt upp några kriterier
för att vi ska kunna fylla mässytan på bästa sätt (se ruta till höger).
Önskas andra önskemål, kontakta Mässkonsult enligt nedan.

Anmälan skickas till info@masskonsult.nu
Först till kvarn gäller, dock senast 22/8 2015

FÖLJANDE INGÅR UTAN KOSTNAD
Standardmonter 3 m bred x 2 m djup
Väggarna består av vitlaminerad
spånskiva 2,5 m höga och 1 m breda
Hörnmonter har två väggar övriga
montrar har 3 väggar.
Placering efter anmälan.
INGEN direktförsäljning får ske under
mässan
Utställare bjuder själva in kunder/
besökare till att gratis besöka mässan
Möjligheten att promota sig själv under
några minuter från scenen kommer att vara
möjligt, med begränsat antal platser och
mer info om det kommer sedan anmälan
gjorts.
Logi för dom som behöver kommer att
erbjudas till ett ”mässpris” hos Hotell Emma
samt Frösö Park Hotel, den infon kommer
även ut efter anmälan
Vid AVBOKNING mindre än 2 månader före
mässa tillkommer en debiteringskostnad på
1500 kr exkl moms, endast för att vi önskar
att samtliga montrar är fyllda.

