
Presentation

Trucks in Dalarna är en plats för affärer, möten och marknadsföring för alla inom branschen. 

Här träffas kunder, leverantörer, samarbetspartners. Här kan man också rekrytera, bli 

inspirerad och spana in konkurrenterna. Mässan innefattar det mesta inom lastbils,- 

transport,- och entreprenadbranschen såsom dragbilar, påbyggnader, släp, tillbehör som 

däck, lysen samt nya tekniska lösningar som alkolås, programvaror av olika slag, mm.  

Mässan går av stapeln den 17-18 maj 2019 på Romme Alpin i Borlänge (fredag 17 maj 

kl 12-17, lördag 18 maj kl 10-16). 

Romme Alpin – en fantastisk mässarena

Årets mässa är den sjunde i ordningen. 2017-års upplaga av mässan var den andra på 

Romme Alpin och det var en succé. Logistiken fungerade bra och anläggningens alla fördelar 

med fina utomhusytor, god tillgång till el och enorma parkeringar kom till sin rätt. Inte minst 

restaurangen och utställarmiddagarna uppskattades stort.  

På torsdagen, kvällen innan mässtart blir det VIP-middag enkom för utställare och på 

fredagen efter första mässdagen blir det mingelmiddag med plats för ca 550 deltagare. 

Maten är av toppklass och för underhållnigne står Larz Kristerz med sin populära krogshow.   

Mer än bara mässa: mingel – vipmiddag – kundaktiveter

Trucks in Dalarna är såklart en mässa i första hand där Du som leverantör möter kunder. 

Men det är också två dagar med kundaktiviteter, mingel och middag – alltså verksamheter i 

syfte att upprätthålla och öka försäljningen.  

Mässan erbjuder utöver aktiviteter och happenings kopplade till lastbil och entreprenad 

också annat som exempelvis provkörning av fyrhjulingar, helikopter, 

grävare, etc. Det kommer också att finnas aktiviteter för barnen.  

Tävlingen Dalarnas Finaste Lastbil går traditionsenligt av stapeln på 

lördagen med två klasser, modern och veteran.   

Prospekt för utställare 



Hör gärna av Dig så hjälper vi Dig att planera för ett givande 

mässdeltagande. Du som ställer ut kanske vill bjuda  

personalen på en trivseldag, eller ta med viktiga kunder  

för en heldag på Trucksmässan och avsluta med  

mingelkvällen då Larz Kristerz showar loss.  

Till minglet på fredagskvällen är både utställare,  

kunder och besökare välkomna.    

Mässområdet – placeringar - priser

Mässområdet blir snarlik planeringen från 2017 då  

logistiken fungerade utmärkt, se skiss på sista sidan (med

några undantag som justeras). Vissa nybyggnationer och förändringar på anläggningen kan 

komma att påverka uteplatserna något, men i det stora hela blir det som senast. Som 

tidigare byggs ett tält vid ingången till mässområdet där det finns montrar under tak. Om 

Du önskar samma monter som 2017 har Du förtur till den under en viss tid.     

Montrar Plats ute <19 kvm Plats ute 20-49 kvm Plats ute >50 kvm Plats i tältet 

Pris 300 kr/kvm 200 kr/kvm Offereras 750 kr/kvm 

En anmälningsavgift på 1000 kr tillkommer. Alla priser i detta prospekt är exkl moms. I 

monteravgiften ingår ett antal entrébiljetter till kunder, personal, leverantörer. 

Middag och boende

Specifikation Enkelrum* Dubbelrum Minisvit (max 4 pers)** Flerbäddsrum 

Pris/rum 2000 kr/natt 3400 kr/natt 7200 kr/natt Offert 

Observera att logipriserna inkluderar middagarna. Alla priser är exkl moms. 

*Begränsat antal, boka tidigt.  **Minisviterna har bastu.

Marknadsföring

Trucksmässan marknadsförs främst genom mässtidningen som ges ut av Mittåkar´n, i 

Mittåkar´n under hösten samt i Svensk Åkeritidning efter årsskiftet. Annonsering sker även i 

branschtidnignar och magasin som exempelvis Trailer och Tidningen Proffs. Lokalt 

annonseras det i Dalarnas Tidningar. Facebook är också en viktig kanal för marknadsföring 

både gällande mässan och Dig som utställare. Här finns möjlighet att berätta vad som 

händer i just Din monter. Kika gärna in på www.facebook.com/trucksindalarna/ för att gilla 

och dela. Du kan med fördel maila info/bilder/film om vad Du erbjuder så publiceras det på 

facebooksidan (maila till lars@dalaartist.se ) 

http://www.facebook.com/trucksindalarna/
mailto:lars@dalaartist.se


Tunga partners

Mässan samarbetar som tidigare år med Bilmetro Lastbilar,  

Dalarnas Försäkringsbolag, Rolf Eriksson Lastvagnar & Bussar 

samt Åkeriföreningen Mittåkar´n.  Sistnämnda producerar 

mässtidningen.  

Ny partner för året är Maskinentreprenörerna. 

Arrangör är PR & Media tillsammans med Dalaartist. 

Kontakta oss för bokning

Lars Andersson | 0704-71 33 26 |  lars@dalaartist.se 

Hasse Johansson | 0705-22 27 20 |  hasse.johansson@prmedia.se 

Niklas Nouvel | 0702-47 18 33 |  niklas@dalaartist.se  

Maria Spring | 0708-18 28 98|  maria.spring@prmedia.se 

Eller boka direkt på webben, se www.trucksindalarna.se 

ANMÄLNINGSBLANKETT 

PR & Media Leasing Sverige AB Org nr 556362-1068 www.prmedia.se  

Uven 5, 794 90 ORSA Hasse 0705-22 27 20 Maria 0708-18 28 98 

Dala Artist & Event AB Org nr 556693-4831 www.dalaartist.se  

Knihsgatan 21, 795 31 RÄTTVIK Lars 0704-71 33 26 Niklas 0702-47 18 33

www.trucksindalarna.se   www.facebook.com/trucksindalarna/ 

mailto:lars@dalaartist.se
mailto:hasse.johansson@prmedia.se
mailto:niklas@dalaartist.se
mailto:maria.spring@prmedia.se
http://www.trucksindalarna.se/
http://www.prmedia.se/
http://www.dalaartist.se/
http://www.trucksindalarna.se/


 Anmälningsblankett
Skicka gärna in anmälningsblanketten (adress ovan) eller 
maila Dina uppgifter till info@prmedia.se . Anmälan kan 
också göras i webformuläret på www.trucksindalarna.se  

Utställare 
(utställarlistan)
Juridiskt bolagsnamn 
(om annat)
Org nr

Fakturaadress

Postnummer och ort

Kontaktperson/märkning

Tel, fast/mobil

Mailadress

Hemsidesadress

Vi presenterar följande 
produkter och tjänster
Eventuella medutställare skall också anmäla sitt deltagande till arrangören. Medutställare betalar endast 
anmälningsavgiften och får då sitt namn i utställarlistan i mässtidningen samt på webben med länk till hemsidan. 

Monterbokning

Placering (tältet eller ute) Storlek Tema

Bopaket

Enkelrum x nätter Dubbelrum x nätter Minisvit x nätter (ange antal pers)

Underskrift
Undertecknad har tagit del av försäljningsvillkoren ovan, samt allmänna bestämmelser på
nästkommande sida. Dessa villkor/bestämmelser gäller även vid anmälan per telefon. Anmälan 
är bindande.

Underskrift Namnförtydligande Datum

Försäljningsvillkor: Faktura 30 dagar. Samtliga mässkostnader vara betalda före mässans början den 17 maj (om ej bokning 
skett senare än 30 dagar före mässan). Särskild påminnelseavgift utgår med 50 kr, dröjsmålsränta debiteras med 18%. Priserna 
gäller exklusive moms, om ej annat anges. Fakturan ställs ut av Resultat Finans AB på uppdrag av PR & Media.

http://www.trucksindalarna.se/
mailto:info@prmedia.se


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Anmälningarna registreras i den ordning de inkommer och är bindande för utställaren. Efter
mässans prövning bekräftas deltagande. Mässan förbehåller sig rätten att göra justeringar
beträffande turordning och monterplats.
2. Överlåtelse av monterplats får inte ske utan mässans godkännande.
3. Inflyttning får inte ske förrän monterhyran är betald.
4. Mässans tider observeras. Monter ska vara färdig den tid mässan anger. I annat fall får mässan
disponera utrymmet utan skyldighet till återbetalning av monterhyran. Utställda varor får inte tas
bort under den tid som mässan pågår. Alla utställda föremål samt monterinredning ska vara
bortförda från området på angiven tid.
5. Monterns dimensioner får inte överskridas.
6. Det är inte tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller bullrande maskiner. Inte heller
varor som är oetiska, har dålig kvalité eller på annat sätt bedöms olämpliga av mässan.
7. Utställare har skyldighet att följa myndighetskrav / branschkrav och att förse varor med
skyddsföreskrifter och godkännande. För utställning av maskiner gäller arbetsmiljölagen och
Arbetarskyddsstyrelsens meddelanden. Mässan friskriver sig från kostnader som uppkommer pga
att utställare inte följer bestämmelser.
8. Eventuella kostnader för elanslutningar debiteras. Alla elinstallationer skall godkännas av
mässan.
9. Mässan sköter allmän renhållning, utställarna respektive monter.
10. Kontrollera företagets försäkringar. Det kan vara aktuellt att teckna separat försäkring för
mässdeltagandet.
11. Utställare medger att tillgängliga uppgifter får lämnas till tredje man.
12. Utställare får inte, utan medgivande, upplåta reklamplatser eller plats för medutställare
(underutställare) som inte angivits i anmälan. Det är vidare ej tillåtet hänvisa till utställning
utanför mässan.
13. Om mässan/utställningen inte kan genomföras pga strejk, eldsolyckor eller annat som mässan
inte råder över, fritar sig arrangören från återbetalningsskyldighet.
14. Avbeställning av mässdeltagande ska göras skriftligt och senast 30 dagar innan mässan. Då
debiteras endast 50% av monterhyran, i annat fall förfaller hela monterhyran till betalning.
15. Direktförsäljning är tillåten. Dock kan viss inskränkning finnas beträffande livsmedel för direkt
förtäring (kafé-, kiosk-, serveringsverksamhet). Kontakta arrangören för klarläggande.
16. Det är inte tillåtet att göra åverkan på ”monterväggarna” (spika, såga, måla, borra, häftpistol
eller liknande). Åverkan debiteras. Det är tillåtet att hänga fästanordningar över
”monterväggkanten” eller spika på ovansidan av ”monterväggen” för att hänga saker i.

Frågor? – Kontakta arrangören! 
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