I NFORM A TI ON FÖR UTS TÄ L L A RE

Sverige meste mässarrangör välkomnar
dig att ställa ut på våra mässor under 2019-2020.
Vi gör främst villa/hem/fritidshusmässor, men även trädgård-, motor- samt
jakt/friluftslivsmässor finns i vår repertoar. Nedan info om våra mässbesökare, besöksanledningar, anledningar att ställa ut samt ett kalendarium
som sträcker sig ett år framåt. Samlad info finns på www.prmedia.se

Mässbesökarna

Besöksanledningar

Till våra evenemang kommer kunniga och köpsugna kunder. Som
exempel kan nämnas att bo/villa/
hemmässorna gästas främst av
de som står i begrepp att förändra
sitt boende på ett eller annat sätt.
Undersökningar bland mässbesökarna 2018 bekräftar detta.

uppges vara, i rangordning:
1. Renovering, utbyggnad, köp eller
försäljning av lägenhet eller fastighet.
Besökaren vill skaffa sig information
och inspiration.
2. En specifik utställare.
3. Mässans program eller typiska dragplåster.
4. Allmänt intresserade av mässans tema.
5. Tradition, man går alltid!

Boka monter redan
idag och ta del av
dessa kunder som
mässutställare.

Boka monter
Anledningarna att delta på en mässa är
många:
• Öka försäljningen
• Träffa nya kunder
• Marknadsföring av dig och ditt företaget
• Spana in konkurrenterna

Vi ses!

• Bli inspirerad
• Svetsa samman arbetslaget
• Stötta utvecklingen i regionen.

K A L EN D E R OCH K ONTA K T

Mässkalender 2019-2020
Salamässan 					

30 aug-1 sep

Lärkans Sportfält, Sala

Södra Dalarnas Jakt, Fiske & Fritidsmässa

28-29 sep

Barken Arena, Smedjebacken

Falun Borlänge Hem & Villamässa

9-10 nov

Lugnet, Falun

Nyköpings Bomässa

14-15 mars

Rosvalla, Nyköping

Södra Dalarnas Hus, Hem & Trädgårdsmässa

4-5 april

Barken Arena, Smedjebacken

Expo Orsa

18-19 april

Orsa Ishall, Orsa

Bygg & Bo i Flen

25 april

GB Hallen, Flen

Medelpads Trädgårdsmässa

9-10 maj

NHK Arena, Timrå

Kontakt och information
All info om våra mässor finns samlad på www.prmedia.se Här finns monterskisser, bilder från tidigare år, priser mm.
Om flera mässor är av intresse erhålles ett reducerat pris. Välkommen att kontakta oss med Din förfrågan eller bokning!
Vi hjälper Dig till ett framgångsrikt mässdeltagande.
KONTAKTPERSON		TEL		E-POST					MÄSSOR

Hasse Johansson

0705-22 27 20

hasse.johansson@prmedia.se 		

Alla mässor, KAM

Maria Spring		

0708-18 28 98

maria.spring@prmedia.se 			

Alla mässor, KAM

Jocke Andersson

0704-41 04 95

info@jameconsulting.se 			

Arvika, Flen, Lindesberg

Malin Johansson 		

0700-42 12 86

malin.johansson@prmedia.se 		

Södra Dalarna

Niklas Nouvel 		

0702-47 18 33

niklas@dalaartist.se 			

Idre, Trucks

Röster om PR & Media och våra mässor
• Tusen tack för en fantastiskt genomförd mässa. Intressanta föredrag, roliga aktiviteter och folk i massor.
Hur bär ni er åt? Ni är ju bara bäst! Vi på Fukt & Mögelteknik kommer garanterat tillbaka / Håkan Sävenmark,
angående Falun Borlänge Hem & Villamässa 2018.
• Tack för en trevlig mässa! Boka in mig som vanligt till nästa år / Janne Sterner, Hjältevadshus, angående
Nyköpings Bomässa 2018.
• Bästa försäljningen någonsin – vi vill gärna vara med igen. Samma monter vore toppen / Tom Holm, Blomsterlandet,
Medelpads Trädgårdsmässa 2018.
• Vill bara tacka för en mycket bra mässa. Väl arrangerat, snyggt, bra aktiviteter. Bra jobbat! / Thomas Oscarsson,
Roslagslyktan, om Sundsvalls Hem & Villamässa 2018.
• TACK själv för en bra arrangerad mässa. Jag vill gärna vara med även nästa år, gärna med samma placering
om möjligt / Anna-Stina Erikjans, Forever Living, Falun Borlänge Hem & Villamässa 2018.

