Syfte och presentation
Syftet är att skapa en mötesplats där företag möter kunder som står i begrepp att förändra sina
hem på något sätt. Det kan vara att bygga ut, renovera, byta kök/tak/fönster/dylikt eller bara skaffa
sig information och inspiration för att förbättra sitt boende. Även bostadsbyten och/eller husbyggen
är aktuella för mässans besökare.
Eventet handlar också om att stärka regionens dragningskraft bland både inhemska
kommuninnevånare samt potentiella inflyttare.
Årets mässa är den femte i ordningen och nu börjar det lossna på riktigt. Plats finns för ca 140
utställare och publiken räknas i tusental under två dagar.

Dragplåster och marknadsföring
Utöver alla utställare erbjuds besökaren ett digert program med både tillresta experter samt lokala
inspiratörer. Alla programpunkter knyter an till mässan teman som utöver Hem & Villa är Inredning &
Design samt Mat & Välmående. Föreläsningar, workshops, uppvisningar som ger kunskap och
inspiration utlovas.
Tidigare år har mässans gästats av bla Tareq Taylor, Willy Björkman, Pirre & Mackan, Kalle Moraeus,
mfl. 2020-års program publiceras löpande på mässans facebooksida. Även alla deltagande utställare
presenteras på facebook.
Mässan marknadsförs främst i Falun-Borlängeregionen via Mittmedia, Annonsbladet, infartsskyltar,
radioreklam samt de deltagande företagen och kommunerna. I en vidare cirkel annonseras mässan
på sociala medier som facebook och instagram. Förhoppningen är också att få till ett samarbete
med kommunerna och dess bolag som kan bjuda in fritidshusägare i området. I dagsläget pågår
även en diskussion om att göra en mässtidning som går ut till alla hushåll i de båda kommunerna.

Försäljning och marknadsandelar
Det finns många olika anledningar att delta på Hem & Villamässan. Främst för att stärka Ditt eget
företag/arbetsplats, men också för att vara en del av Falun-Borlänges utveckling och framtid.
Som utställare har Du möjlighet att:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Marknadsföra Dig, Ditt företag och Dina produkter.
Sälja på plats under mässan och ta upp beställningar.
Testa nya produkter, skapa dialog med kunder och skaffa Dig info.
Svetsa samman personalgruppen med en mässinsats eller kanske rekrytera fler.
Hitta nya samarbeten och partners samt spana in eventuella konkurrenter.
Presenteras på mässans facebook och efteråt publicera förlängda mässerbjudanden.
Delta i ett event för att stärka handeln i Falun och Borlänge samt dess utveckling

Priser och monterbokning
Som utställare bokar Du en monter och betalar per kvadratmeter. Utöver det faktureras en
grundavgift. I priset ingår montern som består av en yta omgiven av vita laminerade väggar, med en
höjd av 2,5 meter. De flesta montrar har vägg på tre sidor mot angränsande utställare. Så kallade
hörnmontrar har bara vägg på två sidor och ger därför en bättre exponering.
Nedan finns priser, monterkarta samt kontaktuppgifter till oss som arrangerar.
Tema
Grundavgift
Hem & Villa
600 kr
Design & Inredning
600 kr
Mat & Välmående
600 kr
Alla priser är exklusive moms.

Pris/kvm
700 kr
350 kr
350 kr

Hörnmonter
+600 kr
+300 kr
+300 kr

Monterkarta

Monterstorlekar

3x2

4x2

5x2

6x2

5x3

>4x4

Bokning
Boka Din monter i god tid för att försäkra Dig om en plats på årets mässhändelse i
Falun/Borlänge. Hör gärna av Dig med Dina frågor och funderingar så hjälper vi Dig med
montern, monterinredning, kampanjer, allmänna mässtips och dylikt.
Boka på webben, se www.falunborlangehemvillamassa.se , eller skicka blanketten nedan till
info@prmedia.se. Det går också bra att boka per telefon.

Kontakt
Hasse Johansson | 0705-22 27 20 | hasse.johansson@prmedia.se
Maria Spring | 0708-18 28 98 | maria.spring@prmedia.se

Anmälningsblankett
Maila gärna blanketten eller gör en webanmälan på www.falunborlangehemvillamassa.se
Företagsuppgifter
Utställare (utställarlistan)
Juridiskt bolagsnamn
Organisationsnummer
Fakturadress
Postnummer / ort
Kontaktperson
Referens/märkning faktura
Telefon
E-postadress
Hemsideadress (url)
Facebookadress
Vi presenterar följande
produkter och tjänster
Eventuella medutställare i samma monter skall också anmäla sitt deltagande till arrangören. Medutställare
betalar endast anmälningsavgiften och får då med sitt namn i utställarlistan i mässtidningen samt på webben
med länk till egen hemsida/facebooksida.

Monterbokning
Monternummer (rangordna önskemål)

Storlek

Tema

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

Ort

Datum

Försäljningsvillkor: Faktura 30 dagar. Samtliga mässkostnader vara betalda före mässans början den
12 september (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 Waya Finance & Technology AB dit också betalning sker.

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.
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.

