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VÄLKOMMEN 
ATT STÄLLA UT 
PÅ SALAMÄSSAN

Presentation och nyheter
2019-års upplagan av Salamässan går av stapeln den 30 aug-1 sep 
på Lärkans Sportfält. Som vanligt blir det folkfest för hela familjen 
med utställare, scenframträdanden, uppvisningar, work shops 
och dylikt. 
Sala kommun deltar på Salamässan med flera enheter i en 
gemensam monter under temat ”Attraktionskraft”.  
Kommunen kommer att genom samverkan stärka platsens 
varumärke. ”Vi vill visa kommunens attraktionskraftsfaktorer och 
ge ett samlat grepp över våra styrkor och möjligheter,” säger 
Carina Eriksson som arbetar med det lokala näringslivet och 
besöksnäringen i kommunen. 

utomhus och inomhus 

dett

Välkommen att delta!
Plats finns för ca 150 utställare.  
Här kan Du sälja på plats, visa 
Din verksamhet, träffa kunder,
marknadsföra Dig, skaffa nya 
samarbeten och partners, 
mm. Boka Din monter
redan nu!

Spännande nyheter för framtiden
2017 firades ett hejdundrande 30-års jubileum och nu tas nya tag för 
att driva succén vidare. Salamässan utvecklas genom ett nytt 
samarbete med PR & Media AB som genomfört ca 400 publika 
mässor under 30 år. I det nya gemensamma bolaget 
Evenemangsbolag Sala AB skapar vi framtidens Salamässor. Det 
mest blir sig likt, men förhoppningen är att det nya samarbetet 
kommer addera positiva aspekter till eventet. 
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Montrar och priser
Som utställare kan Du välja mellan att stå inomhus eller utomhus. Ange
Dina önskemål vid anmälan (tex monter som 2017, på yttervarv, med 
öppet hörn, bredvid någon annan, nära företag i samma bransch, eller 
dylikt). 

 exkl moms.Priserna är detsamma som tidigare år, se  nedan. Alla priser är

Anmälningsavgift: 1 000 kr
Pris inomhus: 800 kr/kvm 
Hörnmonter (med två öppna sidor): 500 kr extra

Monterplatser utomhus: 5x5 meter:   4 000 kr,
10x5 meter: 6 500 kr, 10x10 meter: 9 500 kr.

Hör av Dig med Din  bokning och Dina önskemål så
hjälper vi Dig till ett framgångsrikt mässdeltagande.
Bokning gör skriftligt enligt något av följande alternativ:

•
•
•

mail: skriv ett mail eller bifoga ifylld anmälningsblankett. 
webbanmälan: www.salamassan.se 
lämna ifylld blankett på Salamässans kontor, Brunnsgatan 31, Sala 
eller skicka blanketten till Salamässan, Box 203, 733 23 SALA 

 Kontakt
 Hör gärna av Dig till oss med Dina frågor. 

Christer Ekman | 0705-40 50 30 | christer.ekman@salamassan.se
Hasse Johansson | 0705-22 27 20 | hasse.johansson@salamassan.se 
Maria Spring | 0708-18 28 98 | maria.spring@salamassan.se

BOKA DIN 
MONTER 



Anmälan skickas på mail, per post eller via webben, se ovan. Anmälan är bindande och skall 

vara skriftlig. Blanketten är skrivbar i Adobe. Fält märkta med rött är obligatoriska. Vid anmälan

godkänns även att företaget registreras i arrangörens register enligt Evenemangsbolag Sala AB:s GDPR-policy, se 

www.salamassan.se 

Undertecknad har tagit del av försäljningsvillkoren ovan, samt allmänna bestämmelser 

på omstående sida.  Anmälan är bindande. 

Försäljningsvillkor: Faktura 30 dagar. Samtliga mässkostnader skall vara betalda en månad före mässans början. 

Särskild påminnelseavgift utgår med 60 kr, dröjsmålsränta debiteras med 18%. Priserna gäller exklusive moms. 

Fakturan ställs ut av ResultatFinans AB dit också betalning sker.  



ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.  Anmälan om deltagande som utställare 

är bindande och prövas av arrangören. 
Om skäl anses fi nnas, har arrangören 
rätt att vägra upplåta plats. Arrangören 
har rätt att ge de föreskrifter och ställa 
de villkor för exponering, som kan vara 
nödvändiga. Arrangören översänder 
orderbekräftelser på anmälan när 
beställningen är antagen och godkänd.

2. Anmälningarna registreras i den ordning
de inkommer till arrangören. Plats kan
inte ställas till förfogande sedan hela
mässutrymmet fullbokats.

3. Det är inte tillåtet att ställa ut levande djur,
explosiva varor eller annat som mäss-
ledningen betecknar som olämpligt ur
säkerhetssynpunkt. Utställda varor skall
vara i överensstämmelse med statliga
myndigheters och/eller kontrollorgans
bestämmelser och skall där så krävs,
vara försedda med godkännande
från berörda myndigheter eller organ.
Utställare erinras om sina skyldigheter i
samband med utställande av maskiner
m.m. enligt arbetarskyddslagen.
Arrangören friskriver sig allt ansvar
för skador eller ålägganden till följd
av att bestämmelser inte följts eller
att godkännande inte inhämtats. Om
detta uppstår skall utställaren ersätta
arrangören för alla kostnader.

4. Reklamanordningar, skyltar och andra
utställningsföremål utanför förhyrd
monter är underställda arrangören.

5. Varor som ur estetisk eller kvalitets-
synpunkt eller på annat sätt är olämpliga,
får inte utställas. Skulle så ändå ha skett,
skall varorna efter anmodan omedelbart
och på egen bekostnad avlägsnas från
utställningsmontern. Mässledningen
förbehåller sig fri prövningsrätt, om varor 
kan anses som olämpliga eller inte, samt 
har dessutom rätt att vidta åtgärder för 
att avlägsna olämpliga varor. 

6. Hela monterhyran skall vara erlagd till
arrangören senast fyra veckor före
Salamässans öppnande, i annat fall
äger arrangören rätt att inskränka på
monterytan om så erfordras. Annullering
av kontrakt skall göras skriftligt. Monter-
hyran och anmälningsavgift krediteras 
inte om avbokning måste ske senare 
än fyra veckor före Salamässan. Sker 
avbokning tidigare än fyra veckor före 
Salamässan krediteras kostnaden utöver 
minimumhyran. Anmälningsavgiften är ej 
återbetalningsbar. Infl yttning får inte ske 
förrän monterhyran är betald. 

7. Överlåtelse, helt eller delvis, av förhyrd
plats är inte tillåten utan mässledningens
medgivande. Deltagare har inte heller rätt
att utan särskilt medgivande mot ersätt-

ning inhysa annan reklam eller annan 
utställare som inte fi nns med i anmälan, 
s.k. underutställare, inom förhyrt område.

8. Utställare är skyldig att underkasta sig de
jämkningar i plats och utrymme som kan
behövas på grund av omständigheterna. 
Klagomål på tilldelad monter framförs 
innan området tas i besittning. 

9. Åverkan på fasta byggnadsdelar (spik-
ning, målning, etc.) är inte tillåten.

10.  Varje utställare ska själv försäkra sina
utställningsföremål. För skada på person
eller Salamässans lokaler och områden 
eller annan egendom, vilken orsakas av 
utställares fi rma eller personal, är utstäl-
laren ansvarig och ersättningsskyldig. 

11.  Arrangören sköter renhållning i allmänna 
utrymmen, utställaren sköter renhållning-
en i det hyrda utrymmet. 

12.  Nedmontering av monter får ej påbörjas
innan Salamässan avslutas. Straffavgift
debiteras med 5 000 kr.

13.  Det är inte tillåtet för utställare att inom 
mässområdet genom skyltning hänvisa 
till utställning utanför området utan 
tillstånd från mässledningen. 

14.  Monterväggarnas yttersidor, mot gång,
disponeras av arrangören.

15.  Utställare erhåller avgiftsfritt utställarkort
för den personal som tjänstgör i montern.

16.  Utställare är skyldig att till alla delar följa 
de bestämmelser som mässledningen 
utfärdar i fråga om högsta tillåtna golv-
belastning. 

17.  Utställare har inte rätt att utföra musik i
monter eller demonstrera maskiner etc.
på ett sätt som stör omgivande monter-
innehavare.

18.  Utställare är skyldig att inom mässområ-
det följa mässledningens föreskrifter samt
de säkerhetsföreskrifter som myndigheter
eventuellt kan utfärda.

19.  Vid överträdelse av allmänna bestämmel-
ser kan utställaren med personal avvisas
från utställningen. Utställaren har inte rätt
att med anledning av detta mot arrangör-
en resa krav om återbetalning av erlagda
avgifter eller om skadestånd.

20.  I de fall mässkatalog/tidning upprättas
införs kostnadsfritt uppgifter om utställar-
en. Arrangören frånsäger sig allt ansvar
för eventuella felaktigheter.

21.  Utställande företag medger att tillgängliga
uppgifter får lämnas till tredje man.

22.  Skulle särskild skatt eller annan pålaga 
komma att tas ut för åtagande enligt 
detta kontrakt skall motsvarande belopp 
erläggas av utställaren. 

23.  Det är inte tillåtet för monterutställare att 
utan arrangörens tillstånd; 
• placera föremål utanför monterområde

eller blockera brandskyddsanordningar,
reservutgångar eller elcentraler.

• låta dekorationer och dylikt överstiga
maximihöjden 2,5 m.

• använda av brandmyndigheterna ej
godkända material.

• utan brandmyndighets tillstånd använ-
da öppen eld eller förvara gaser och
lättantändliga vätskor inom mässområ-
det.

• utanför den egna montern sprida
reklam.

• ordna sin monter, sina dekorationer,
demonstrationer och försäljning på sätt 
som strider mot internationella handels-
kammarens grundlagar för reklam, eller 
som stör andra utställare och besökare. 

• all muntlig och skriftlig marknadsföring
skall vara vederhäftig och förenlig med
marknadsföringslagen.

24.  Om årets mässa på grund av brand,
särskilda åtgärder från stat eller kommun,
strejk, lockout, krig eller annan anledning,
som arrangören inte kan råda över, inte
skulle kunna hållas eller skulle tvingas
ändra omfattning eller tidpunkt, fritar sig
arrangören från återbetalningsskyldighet
av monterhyra eller del därav. Utställaren
äger däremot rätt att, så snart Sala-
mässan kan hållas, få förtur till monter-
plats samt få viss kompensation för
tidigare inbetald monterhyra vid betalning 
av den nya monterhyran. Härutöver äger 
utställaren inte rätt till någon form av 
skadestånd. 

25.  Om det på grund av omständigheter
som arrangören inte kan råda över,
sker inskränkningar i uppvärmning, eller
tillhandahållande av elström och vatten,
är utställaren inte berättigad att återfå
hela eller del av monterhyran, inte heller
erhålla någon form av skadestånd.

26.  Arrangören äger rätten att begränsa
produktutbudet. Utställaren skall redovisa
samtliga produkter som är till försäljning
i den förhyrda monterplatsen. Produkter
som inte redovisats, kan mässledningen,
om så krävs, inte godkänna för försälj-
ning på Salamässan.

27.  Det är inte tillåtet att medföra och/eller 
utskänka alkoholhaltiga drycker i den 
förhyrda montern. 
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