
Välkommen att vara med på Nordens största Vävmässa, VÄV2022, som 

äger rum i Halmstad 22-24 september.  

Tema för denna mässa är HÅLLBART och vi vill att ett hållbart samhälle skall 

genomsyra hela mässan, från utställningarna till vilka muggar vi dricker vårt 

kaffe ur. Hela Halmstad kommer att sjuda av vävning och navet blir Halmstad 

Arena där mässan kommer att hållas. Förutom mässans alla företag, 

organisationer och skolor kommer flera textila utställningar att visas. I arenan 

anordnas föreläsningar och verkstäder och härifrån utgår bussutflykter till 

intressanta besöksmål i norr, öster och söder. 

 

I centrala Halmstad arrangeras flera stora textila utställningar och ingen i Halmstad skall undgå att 

det pågår en stor Vävmässa. Mässan i Växjö 2017 hade ca 7000 besökare och vi hoppas att det skall bli 

ännu fler i Halmstad. 

 

Vi inbjuder dig som företagare, organisation eller skola att boka en monter och vara delaktig i mässan. 

Du får möta en publik från både Sverige, övriga Norden och från många andra platser i världen.  

 

PR & Media står för bokningar samt ritning och byggande av mässan. De, Maria Spring och Hasse 

Johansson, har tidigare byggt mässorna i Leksand och Växjö, de är proffsiga och har en stab av duktiga 

medarbetare omkring sig. I Halmstad kommer de nu att ta ett större helhetsgrepp om mässan. 

Olika alternativ för anmälan finns nederst på sidan. Pdf-filen kan fyllas i och skickas in digitalt eller 

skrivas ut och skickas in per post eller skannas och mailas till info@prmedia.se . Det går också att 

anmäla sig på webben, se www.prmedia.se/anmalan-for-utstallare/ . Sista anmälningsdag är 31 

januari 2022. Villkoret för att vara med som utställare är att det finns någon anknytning till vävning 

och i anmälan skall anges hur de utställda produkterna/tjänsterna har denna anknytning. Detta skall 

också visas i montern. Eftersom temat för mässan är HÅLLBART ser vi gärna att ni tänker på det i 

montern, tex vilka material era kassar har, vad ni eventuellt bjuder på mm. 

 

Pris för monter är 1000 kr/kvm för medlem i Svenska Vävrådet. Medlemsavgiften skall vara betald för 

både 2021 och 2022.  För icke-medlem är priset 1300 kr/kvm. Monterstorlek finns från 2x2m. 

Anmälningsavgift 1500 kr tillkommer. Alla priser är exkl moms.  

SKOLOR som är medlem i Svenska Vävrådet betalar 750 kr i anmälningsavgift och erbjuds utan 

kostnad en monter 2x2m. Medlemsavgiften skall vara betald senast 15 mars 2022.  

I monteravgiften ingår vägg, matta, el 230V, internet samt en digital företagspresentation på 

kampanjsidan och på sociala medier.  

Extra monterutrustning beställs från PR & Media.  

 

Väl mött! 

 

Svenska Vävrådet  PR & Media                                              PR & Media 

info@svenskavav.com  Hasse Johansson                    Maria Spring 

www.svenskavav.com  0705-22 27 20                                0708-18 28 98 

   hasse.johansson@prmedia.se           maria.spring@prmedia.se  
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Anmälan för deltagande på VÄV 2022, Halmstad, 22-24 sep 
 
Anmälan skickas på mail, per post eller via webben https://prmedia.se/anmalan-for-
utstallare/. Endast skriftlig anmälan är giltig. Blanketten är skrivbar i Adobe. Röda fält 
är obligatoriska. Vid anmälan godkänns även att företaget registreras i arrangörens 
register enligt PR & Medias GDPR policy, se https://prmedia.se/om-foretaget/ 

 
 
Företagsuppgifter 

Namn utställare 
(utställarlistan) 

 
 

Juridiskt namn 
(om annat) 

 

Org nr 
 

 

Medlem i Svenska  
Vävrådet 2021-2022; ja/nej 

 

Fakturaadress 
 

                                            

Postnummer och ort 
 

 

Ref/märkning 
 

 

Kontaktperson 
 

 

Tel, fast/mobil 
 

 

Mailadress 
 

 

Hemsidesadress 
 

 

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 

Längd x bredd (meter)  Övriga önskemål  

 
 

  

 
Underskrift 
Undertecknad har tagit del av försäljningsvillkoren ovan, samt allmänna bestämmelser på omstående 
sida. Anmälan är bindande. 

Namn beställare       Datum/ort  

 
 

  

 
Försäljningsvillkor: Faktura 30 dagar. Samtliga mässkostnader vara betalda före mässans början den 22 september. 
Särskild påminnelseavgift utgår med 60 kr, dröjsmålsränta debiteras med 18%. Priserna gäller exklusive moms, om ej 
annat anges. Fakturan ställs ut av PR & Media AB dit också betalning sker.   
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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. 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. 
 
 


