Gruppresor – kvalitet, bredd och service

Presentation
PR & Media har arrangerat mässor och event sedan 30 år över hela Sverige. Vi skapar evenemang
med fingertoppskänsla både när det gäller mässor och andra event. Nedan finns ett urval av vårt
utbud 2020 som passar för olika grupper.
Nyköpings Bomässa, 14-15 mars, Nyköping
Södra Dalarnas Hus, Hem & Trädgårdsmässa, 4-5 april, Smedjebacken
Medelpads Trädgårdsmässa, 9-10 maj, Timrå
Fritidshusmässan, 22-23 maj, Idre Himmelfjäll
Skog & Lantmässan, 14-16 augusti, Sala
Södra Dalarnas Jakt, Fiske & Fritidsmässa, 29-30 augusti, Smedjebacken
Svenska Vävmässan 24-26 september, Halmstad

Nyköpings Bomässa 14-15 mars
Den 21:a upplagan av mässan erbjuder ca 200 utställare i tre hallar där boende, hus och hem
är i fokus. Mässan erbjuder även ett spännande mat-tema, ett art-jam (prova-på konst och
hantverk) samt föreläsningar och work shops med tips och råd för hemmet.
På Gästabudstemat samlas även ett brett utbud av utställare bland lokala turistmål som
krogar, upplevelsecenter, gårdsbutiker, evenemang och liknande.
I samband med Bomässan går även Ung
Företagsamhets regionsfinal av staplen och den
hallen fylls med ca 130 unga företagare som med
stor kreativitet och entusiasm visar upp sina
företag och produkter.
Entré 80 kr.
Se mer om mässan på www.nykopingsbomassa.se |
www.facebook.com/nykopingsbomassa/
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Södra Dalarnas Hus, Hem & Trädgårdsmässa 4-5 april
På Barken Arena i Smedjebacken går vårens stora mässa i Dalarna där det
mesta för hemmet och trädgården finns representerat. Ca 150 utställare
finns på plats för Dig och mässan kryddas med föreläsningar och
happenings, tex ett bröllopstema och mat-tema med provsmakning, mm.
Många utställare säljer produkter för hus, hem och trädgård samt lokal
mat och delikatesser så möjligheten att handla är god.
Entré 75 kr. Eventet är en riktig folkfest för hela familjen! All info finns på
www.sodradalarnasmassa.se | www.facebook.com/sodradalarnasmassa/

Medelpads Trädgårdsmässa 9-10 maj, Timrå
Ca 90 utställare inom trädgårdens alla delar finns samlade för trädgårdsentusiasten. Här
samsas utställare med växter, fröer, krukor, trädgårdsmöbler, prydnader, pooler och mycket
mer. Besökaren träffar likasinnade, handlar och tar del av kunskapen som presenteras på
mässan i form av föreläsare och workshops.
Leif Blomqvist är klar som föreläsare och Blomqvist
Plantskola finns på plats med försäljning. Besökare
ges möjlighet förbeställa växter som hämtas ut på
mässan. Blomqvist föreläser även med stor värme
och expertis. Alla besökare ges möjlighet att delta i
den spännande och utmanande tipspromenaden där
fina priser delas ut varje timme.
Årets tema och fokusområde: Skörda & Koka samt
Skapa & Inreda. Allt fler odlar hemma på balkongen och i kökslandet. Få saker ger lika stor
tillfredsställelse som att skörda sina egna tomater eller dylikt och att förädla dem i egen regi.
Gruppen kan välja en dagstur eller en resa med övernattning och en kombination med något
trevligt besöksmål i trakten, tex Norra Berget i Sundsvall.
Entré 75 kr.
Mer info och komplett program, se www.medelpadstradgardsmassa.se |
www.facebook.com/medelpadstradgardsmassa/
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Fritidshusmässan 22-23 maj, Idre Himmelfjäll
Sveriges nya, heta fjällanläggning växer fram och tomterna säljs i
en rasande takt. Totalt finns ca 1000 tomter att tillgå på sikt och
idag är ca 350 sålda. Mässan är en mötesplats för Dig som vill
skaffa en fjällstuga på en attraktiv anläggning och de
leverantörer som verkar i regionen. 90-talet utställare inom
främst byggnation och renovering finns på lats, samt utställare
inom det som vi alla lockas till regionen av: friluftsliv, fiske, vandring, skidor, skoter och
dylikt.
Även Idre Fjäll och Fjätervålen finns representerade på mässan.
Här bor man med fördel kvar en natt på tex Pernilla Wiberg Hotell och deltar på festkvällen
där en grillbuffé serveras till tonerna av någon artist (2019-års festkväll gästades av Larz
Kristerz).
www.fritidshusmassanhimmelfjall.se | www.facebook.com/fritidshusmassanhimmelfjall/

Skog & Lantmässan 14-16 augusti, Sala
Premiär för mässan som sätter de gröna näringarna i första
rummet. Här samlas företag, organisationer, myndigheter, mfl
som har intressen i de svenska gröna näringarna. Mässan syftar till
att lyfta fram företag inom skog, lantbruk, jakt, fiske, naturturism,
lokalproducerad mat samt de utmaningar och möjligheter som
står till buds inom branschen.
Här handlar man samt lär sig mer om hur vi kan tillvarata våra
resurser bättre inom landet. Mer info kommer under januari
2020, se www.skoglantmassan.se .
Utställare och program presenteras löpande under våren på
www.facebook.com/skoglantmassan/
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Södra Dalarnas Jakt, Fiske & Fritidsmässa 29-30 augusti
Det blev en liten succé för nypremiären av Jakt & Fiskemässan i Dalarna
2019. Mässan är förlagd till Smedjebacken och Barken Arena som erbjuder
generösa ytor utomhus som inomhus. Ca 100 utställare presenterar det
mesta inom jakt, fiske, hund, friluftsliv, fritid och skog. Här handlas det till
mässpriser, det tävlas och utmanas i olika former av skytte, fiske och annat.
God mat avnjutes i Vildmarksbaren som har fullständiga rättigheter. Kalle
Moraeus lagar mat och whiskyprovning finns också på menyn.
Alternativen är flera för gruppen; dagstur med lunch och eventuellt en tidig middag med
underhållning, eller en tvådagarstur med övernattning. Vi ordnar boende och middag på
Villa Gladtjärn som ligger ett stenkast från mässområdet. Entré 100 kr.
Mer info www.sodradalarnasjaktfiskemassa.se eller
www.facebook.com/sodradalarnasjaktfiskemassa/

Vävmässan 24-26 september, Halmstad
Svenska Vävrådet står bakom Vävmässan som går vart tredje år på olika platser i landet. Den
första Vävmässan gick av stapeln 1986 i just Halmstad och nu slut cirkeln när orten åter står
värd för världens största mässa för vävare.
Evenemanget lockar både internationella utställare
och besökare. Vävrådet sätter stor ära i att skapa
inspirerande miljöer med utställningar, föreläsare
och namnkunniga vävexperter från hela världen.
Många av de utställande företagen säljer produkter
på plats, både för att väva hemma samt färdiga
vävda alster.
Väv2020 erbjuder även flera utflykter till olika kulturella sevärdheter i Halmstadstrakten
samt en festkväll även det med fokus på textilt hantverk. PR & Media är mässbyggare och
konsulter åt Vävrådet och sköter en stor del av det praktiska under mässdagarna.
Här kan en tvådagarsresa vara att föredra. Entré 180 kr eller 450 kr för tre dagar.
Mer info se www.svenskavav.com eller www.facebook.com/svenskavav/
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Kvalitet och service
PR & Media sätter en ära i att arrangera kvalitetsmässor och vi tar hand om våra gästande
grupper på bästa sätt, både var gäller event, mat och boende. Kontakta gärna oss med Din
förfrågan så skräddarsyr vi ett program enligt Dina önskemål.
Info om oss och alla våra event finns samlat på www.prmedia.se

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