Bakgrund och presentation - Mässan ExpoOrsa
Orsa befinner sig i en uppåtgående trend med förbättrade skolresultat, klättring på näringslivsrankingen,
fler kommuninnevånare, ett växande Grönklitt, nya fina bostäder och starka turistströmmar.
Mässan Expo Orsa startades för att tillvarata och lyfta fram allt positivt. Tyvärr har mässan tvingats pausa
under två år pga pandemin. Det positiva med covid är att intresset för livet på landet växer och det kan vi i
Orsa förvalta på bästa sätt, bla genom mässan.
Premiäråret 2019 innebar en succé med 120 utställare och 2600 besökare. Nu storsatsar vi till 2022 och
det vill vi göra tillsammans med Dig!
Som arrangör står mäss- och eventbolaget PR & Media AB som idag har sitt säte i Grönklitt.

Sveriges meste mässarrangörer blev orsingar
PR & Media har över 30 år och nära 400 mässor i bagaget. Bakom företaget står Hasse Johansson och
Maria Spring som blev Orsabor 2013. Företaget har alltså sitt säte i Orsa sedan åtta år tillbaka och tidigare
har man arrangerat Dalarnas Jakt & Fiskemässa, Orsa Woodfair och Allsång med Kalle i trakten. Vi båda är
egentligen ett exempel på det mässan vill åstadkomma – att locka fler att flytta till regionen. Det gör vi
tillsammans genom att visa upp allt det goda Orsa med omnejd har att erbjuda (och det är inte lite) samt
på möjligheterna här. De bästa ambassadörerna är vi själva och våra företagare så därför samlas vi under
mässan för att skapa utveckling och göra affärer. Mässan syftar också till att visa befintliga
kommuninnevånare på allt bra som finns i området.

Mässteman
Mässan är främst öppen för det lokala näringslivet, det lokala föreningslivet samt de kommunala
serviceinstanserna. Dock kryddas mässan med företag utifrån som tillför produkter och tjänster som inte
finns representerade på orten. Detta för att skapa ett kvalitativt och heltäckande utbud för besökaren som
tex är intresserad av bostads/fritidshustemat. Det kan tex vara spabad, relining, förbränningstoaletter eller
annat. Största temat blir Boende & Fritidshus. Övriga teman är Näringsliv & Arbete, Friluftsliv & Fritid, Mat
& Välbefinnande.

Varför ska Du ställa ut?
Det finns många olika anledningar att delta på Mässan ExpoOrsa. Främst för att stärka Ditt eget
företag/arbetsplats, men också för att vara en del av Orsas 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 innan mässan och efteråt publicera förlängda mässerbjudanden.
Delta i ett event för att stärka handeln i Orsa och Orsas utveckling
Som utställare blir Du ambassadör för Orsa och deltar i tävlingen ”Årets Orsaambassadör”. En jury
bestående av tre personer (en vardera från kommunen, företagarna, PR & Media) utser vinnaren
som utöver äran vinner ett hemligt pris. Varje utställare/ambassadör får en uppsättning dekaler
samt ett diplom att exponera. Ambassadörerna ska göra gott för Orsa.

Hur går det till?
Utifrån syftet med Ditt mässdeltagande och vad Du tänker visa hjälper vi Dig att välja rätt monter (storlek,
form, läge). Vi tipsar Dig gärna också om monterns utformning, kampanjer och annat som kommer göra
Ditt mässdeltagande framgångsrikt.
Nedan finns en monterskiss där Du kan botanisera och planera. Monterskissen är föränderlig efter olika
önskemål. Skicka oss gärna en intresseanmälan (se www.expoorsa.se) eller kontakta oss via mail eller
telefon (se kontaktuppgifter nedan) så bokar vi tillsammans en plats till Dig.
Mässan är öppen kl 10-16 både lördag och söndag. Man bokar monter för båda dagarna och mässans
öppettider måste respekteras. Inflyttning sker på fredag kl 13-19, samt lördag morgon kl 7.30-9.30 då alla
montrar ska vara klara. Utflyttning sker på söndag efter kl 16 då hela mässan demonteras. Det går bra att
lämna saker kvar till måndag dock, bara Du som utställare plocka ihop Ditt material.

Montrar och priser
Man betalar per kvadratmeter (priset varierar på de olika temana), samt en grundavgift. Montrar med ett
öppet hörn ger bättre exponering och kostar därför extra. Alla priser är exkl moms. Grundavgiften
faktureras och betalas i januari. Monterhyran betalas i april.
Tema

Bostad & Fritidshus
Näringsliv & Arbete
Fritid & Friluftsliv
Mat & Välbefinnande

Grundavgift
700
700
300
300

Monterhyra/kvm
600
600
400
400

Hörnmonter
600
600
300
300

El
750
750
350
350

Monterskiss: mässkartan är schematisk och inte skalenlig. Monterstorlekarna är föränderliga.

Mässtidning
Orsa Kompassen/Pathos reklambyrå och mässarrangören ger tillsammans ut en mässtidning till alla hushåll
i Orsa, Furudal och Mora. Tidningen går alltså ut i hela 15 000 ex samt delas ut till mässpubliken.
Ring Jonas och hans crew på 0250-406 00 eller maila info@pathosreklambyra.se för att annonsera.

Bokning och kontakt
Kontakta gärna oss med Dina frågor eller Din bokning. Vi hjälper Dig.
Hasse Johansson | 0705-22 27 20 | hasse.johansson@prmedia.se
Maria Spring | 0708-18 28 98 | maria.spring@prmedia.se
Mer info om oss och våra mässor finns samlat på www.prmedia.se . All info om mässan finns på
www.expoorsa.se samt på www.facebook.com/expoorsa/
Mässans partners:

Mässbilder och orsabilder:

Anmälan för deltagande på Mässan ExpoOrsa 30 april-1 maj 2022
Anmälan skickas på mail, per post eller via webben på www.expoorsa.se . Skriftlig anmälan är viktig
för korrekta mail-, och www-adresser. I och med anmälan accepterar deltagande företag att registreras
i enlighet med PR & Medias GDPR-policy (se https://prmedia.se/om-foretaget/).
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 i mässtidningen samt på webben med länk till hemsida.

Monterbokning
Tema

Monternr

Storlek

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 30 april (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 Waya Finans 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.

