Bakgrund Fritidshusmässan Idre Himmelfjäll
En saga i fyra årstider! Idre Himmelfjäll var tills
för några år sedan ett obebyggt och ensamt fjäll
där en av Sveriges största turismanläggningar
idag växer fram. Här skapas den första stora nya
fjällanläggningen i Sverige på årtionden.
Idag har ca 350 tomter sålts till naturälskande
människor som vill ta del av skidåkning,
vandring, cykling, fiske, skoteråkning och andra
friluftslivsaktiviteter. Planer finns i förlängningen
för över 1000 boendeenheter, restauranger, butiker. Julen 2019 öppnade skidanläggningen!
Himmelfjälls storsatsning sker samtidigt som Särna, Idre, Grövelsjö och inte minst
Fjätervålen upplever en enorm expansion med en lång rad stora investeringsprojekt. För att
ytterligare bidra till tillväxten och utvecklingen i regionen genomförs även årligen
Fritidshusmässan, där både lokala och tillresta företag kan visa sitt intresse och engagemang
för regionen samt marknadsföra sig mot tomtköpare, stugägare och turister.
2020-års mässa blir den tredje i ordningen nu börjar man skönja anläggningens konturer och
fler faciliteter är på plats som vägar, parkeringar, toaletter, mm. Gamla skidtältet rustas upp
med toalett, ny belysning och dylikt. Fler hus finns också på plats för inspiration.

Enormt behov av leverantörer
Som alla förstår är behovet stort av entreprenörer av olika slag för att
möta efterfrågan när hundratals tomter ska bebyggas och husägare och
turister spenderar tid och pengar i regionen.
På mässan finns plats för utställare inom allt som har med mark/hus/byggande/inredning
och förvaltning, tex: husleverantörer, kök, möbler, inredning, snickeri, värmelösningar,
isolering, tak, badrum, entreprenad och dylikt.

Mässinfo
Mässan går av stapeln fre-lör 22-23 maj i och utanför gamla
skidhyrans tält på centrala Himmelfjäll. Tors 21 maj är röd dag
vilket innebär långhelg och tillresta besökare. Ett flertal
aktiviteter och dragplåster förgyller mässan för besökaren som
både ska kunna finna inspiration och information, handla till mässpriser samt underhållas.
En för allmänheten öppen infoträff om planerna för Himmelfjäll hålls fredag 22 maj kl
16-17.30 i Skidboden (fika ingår).
För utställarna blir det som vanligt en grym fest på Värdshuset Idre Fjäll med buffé och
underhållning av Billy Opel (650 kr/pers, exkl moms).
Mässans öppettider är kl 10-16 båda dagarna.

Priser för deltagande
PLATS
INNE I TÄLTET, FRITIDSHUSTEMA
UTOMHUS, FRITIDSHUSTEMA
UTOMHUS, FRILUFTSLIVSTEMA
UTOMHUS, FÖRENINGAR
ALLA PRISER ÄR EXKL MOMS

GRUNDAVGFIT
700 kr
700 kr
350 kr
350 kr

KVADRATMETERPRIS
700 kr/kvm
350 kr/kvm
300 kr/kvm
0 kr

Arrangör, bokning och kontakt
PR & Media AB är idag ett Orsabaserat företag som arrangerat ca 400 mässor och andra
event runt om i landet sedan 30 år tillbaka. Just hus/hem/villa/bo/fritidshusmässor är
företagets specialitet. PR & Media har stått värd för Sälens Fritidshusmässa under fyra
framgångsrika år. I repertoaren har exempelvis även Dalarnas Jakt & Fiskemässa samt
Woodfair på Orsa Grönklitt funnits. Här mötte vi Torbjörn Wallin för första gången, då
VD för Grönklittsgruppen, idag arbetande VD för Idre Himmelfjäll AB. Även Niklas Nouvel
som agerar i projektet har arbetat ihop med Wallin under många år, både på Idre Fjäll, samt
idag med Älvdalens Musik & Motor samt Älvdalens Företagarmässa.
Nu engagerar vi oss tillsammans i Idre Himmelfjäll och det känns fantastiskt spännande att få
vara med på denna resa.
Kontakta gärna oss för ett framgångsrikt mässdeltagande. Vi hjälper Dig med alla Dina frågor
samt bokning. Nedan finns en blankett för anmälan som är ifyllbar i Adobe (eller skriv ut och
skanna). Det går också bra att anmäla sig direkt på; www.fritidshusmassanhimmelfjall.se
Välkommen med Din förfrågan!
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
PR & Media AB | Orgnr 556362-1068 | Uven 5 | 794 90 ORSA | www.prmedia.se

Mässans partner

Mer info, se www.idrehimmelfjall.se

Anmälan: skickas på mail, per post eller via webben på www.fritidshusmassanhimmefjall.se .
Skriftlig anmälan är viktig för korrekta mail-, och www-adresser.
Företagsuppgifter
Namn utställare
(utställarlistan)
Juridiskt bolagsnamn
(om annat)
Org nr
Fakturaadress
Postnummer och ort
Ref/märkning
Kontaktperson
Tel, fast/mobil
Mailadress
Hemsidesadress
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 på
webben med länk till hemsida.
Monterbokning
Plats i tältet eller utomhus, övriga önskemål
Tältet

Önskat monternr/storlek

Ute

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.
Underskrift

Namnförtydligande

Datum

Försäljningsvillkor: Faktura 30 dagar. Samtliga mässkostnader vara betalda före mässans början den 22 maj 2020 (om ej
bokning skett senare än 30 dagar före mässan). Särskild påminnelseavgift utgår med 60 kr, dröjsmålsränta debiteras med
18%. Priserna gäller exklusive moms, om ej annat anges. Fakturan ställs ut av Fakturagram 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. 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 oss!
Med reservation för förändringar under projektets gång.

Monterkarta gamla Skidhyran/Freds Food Court och områdesskiss
3x3
3x2

4x2

4x3

