Bomässan – huvudattraktionen och största temat
I Multihallen huserar mässans huvudtema – bomässan. Här samlas branschen för besökaren som vill
förändra sitt boende på något sätt. Leverantörer av hus, fönster, dörrar, larm, kök, badrum, möbler,
hushållsnära tjänster och dylikt. Även banker, försäkringsbolag, mfl är viktiga aktörer för besökaren.
Monterkartan är identisk med den senaste mässan då flödena fungerade utmärkt och alla montrar fick
publikens uppmärksamhet.

Gästabudstema och Art Jam i Stora Ishallen och korridoren

Under
flera år har olika varianter på temat Mat & Dryck spelat huvudrollen i Ishallen. Men 2017 blev kombon av mat,
dryck, konst och hantverk under parollen Gästabudstemat komplett. Tillsammans med kommunens satsning på
hemester och lokala besöksmål blommade kommersen i Ishallen fullt ut. Därför är det naturligt att fortsätta på
inslagen väg. Under 2019-års mässa (senast det begav sig) kördes Art Jam i korridoren till Stora Ishallen och den
aktiviteten återkommer på allmän begäran. Provsmakning, prova-på-aktiviteter, workshops, uppvisningar,
levande musik och dylikt skapar en inspirerande miljö för möten och försäljning.

För att
bo på en plats måste man kunna försörja sig. Därför lyfter Bomässan fram företagande, arbete, utbildning och
personlig utveckling. I bortre delen av Entréhallen blir det tema arbete med utställare inom rekrytering,
utbildning, personlig utveckling samt myndigheter och organisationer inom gebitet. Utöver utställare inom
området syns även temat i programmet med föreläsningar och speed-dating för arbetsgivare och
arbetssökanden. Av erfarenhet från tidigare mässor vet vi att flertalet utställare behöver rekrytera och vad
passar väl bättre än att delta i en sådan aktivitet under mässan.
Vi har också fått äran att göra UF-mässan i samband med Bomässan, vilket blir ett härligt tillskott till eventet.
Ungdomarna utmanar i kreativitet så vi ser fram emot många spännande montrar.

Årets nyhet – tema Arbete med rekrytering och utbildning

Mässans förtjänster för marknadsföring och försäljning
Det finns många olika anledningar att delta på Nyköping Oxelösund Bomässa. Främst för att stärka Ditt eget
företag/arbetsplats, men också för att vara en del av regionens 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.
➢ 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 Nyköping och Oxelösund.

Priser för utställare
Monter på tema: Grundavgift Monterpris

Boende, Multihallen 1000 kr
Arbete, Entréhallen 1000 kr
Gästabud: Mat, dryck, konst, hantverk, Ishallen 500 kr

700 kr/kvm
700 kr/kvm
400 kr/kvm

Hörnmonteravgift
700 kr/monter
700 kr/monter
500 kr/monter

Som utställare bokar Du en monter och betalar per kvadratmeter. I priset ingår montern som består av en yta
omgiven av vita laminerade väggar, vilka är 2,5 meter höga. De flesta montrar har vägg på tre sidor mot
”grannen”. Så kallade hörnmontrar har bara vägg på två sidor och ger därför en bättre exponering mot kunderna.

Montrar
Kika på monterskisserna nedan och hör gärna av Dig till oss med Din förfrågan. Vi hjälper Dig att välja en bra
monter för bästa exponering för Dig och Dina produkter. Översikterna är schematiska och icke-skalenliga.
Möjlighet finns att justera storleken på vissa montrar.

Bomässan – Multihallen

Bomässan - Entréhallen

Gästabudstemat – Stora Ishallen

Marknadsföring, mässtidning och dragplåster
Mässans marknadsförs främst i lokal media i och omkring Nyköping och Oxelösund. Andra orter som berörs är
Södertälje, de södra Stockholmsförorterna, Gnesta, Järna, Trosa, Vagnhärad. Främst genom SN som ger ut en
mässtidning till alla hushåll i fyra kommuner. Men även genom LT, Succé, Se Hit, mfl. Självklart syns mässan
också digitalt på olika sajter som www.hemnet.se , www.sn.se samt sociala medier som facebook och instagram,
se www.facebook.com/nykopingsbomassa/ . Mässans egen sajt, www.nykopingoxelosundbomassa.se är också
en viktig kanal för marknadsföring. Banderoller, infartsskyltar och dylikt används också. Många fritidshusägare
från andra orter besöker mässan. Mässan satsar på ett kända namn som dragplåster för att förgylla mässan
ytterligare. Affischnamnen knyter an till mässans tema, dvs hus, hem, mat, konst, hantverk.

Bokning och kontakt
Nedan finns kontaktuppgifter för bokning av monter. Hör gärna av Dig med Dina frågor så hjälper vi Dig till ett
framgångsrikt mässdeltagande. Bokning kan också göras på webben, se www.nykopingoxelosundbomassa.se .
Hasse Johansson | 0705-22 27 20 | hasse.johansson@prmedia.se
Maria Spring | 0708-18 28 98 | maria.spring@prmedia.se
PR & Media AB | 556362-1068 | Ugglevägen 10 | 155 30 NYKVARN | www.prmedia.se

Anmälan deltagande Nyköping Oxelösund Bomässa 18-19 mars 2023

Anmälan skickas på mail, per post eller via webben på www.nykopingoxelosundbomassa.se . Skriftlig
anmälan är viktig för korrekta mail-, och www-adresser. 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 bolagsnamn
(om annat)
Org nr
Fakturaadress
Postnummer och ort
Ref/märkning
Kontaktperson
Tel, fast/mobil
Mailadress
Hemsida/facebook/insta
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
Monternummer (rangordna dina önskemål)

Storlek

Underskrift
Undertecknad har tagit del av försäljningsvillkoren ovan, samt allmänna bestämmelser. 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 18 mars 2023 (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 PR & Media 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.

