
 

  
- En ambitiös satsning för att skapa en regional mässa för mellansvenska 

jägare & fiskare och det som hör där till. 

Välkommen att ställa ut den 3 - 4 juni 2023! 

 

 

Ett arrangemang av PR & Media AB 

- Sveriges meste mässarrangör 
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www.prmedia.se 

http://www.prmedia.se/


Presentation  

PR & Media startade 2008 en Jakt & Fiskemässa i Orsa Grönklitt. Mässan 

gjordes vid sex olika tillfällen fram till år 2013, och lyckades bli en utav dom 

största mässorna i Sverige inom dess kategori med över 6000 besökare. 

Mässans geografiska läge störde tyvärr djuren i Björnparken, och därav fick 

evenemanget läggas i träda. 2019 återuppstod mässan i ny form på ett alldeles 

unikt område vid Barken sjön i Smedjebacken. Här finns möjlighet till att 

ställa ut inomhus i Barken Arena (3500 kvm), men också på det mycket stora 

utomhus området som sträcker sig ända ner till vattnet. Mässan fick en 

kanonstart trots osäkert väder, där strax under 3000 besökare var på plats. 

Publiken kom ifrån hela Dalarna, Västmanland. Örebro län och Bergslagen. 

Laserlerduveskytte, flugfiskekastning, skyttesimulatorer och 

pilbågsskytte var några av dom aktiviteter publiken fick pröva på, samt 

att Rasmus Boström, Ulrika Karlsson och STIHL Timbersports med 

flera var på plats för att föreläsa och underhålla  

 

Södra Dalarnas Jakt Fiske & Friluftsmässa går av stapeln för tredje gången den 

3 - 4 juni 2023 i Barken Arena, Smedjebacken.  

Här förenas tre stora intresseområden som i mångt och mycket hänger ihop; 

jakt – fiske – friluftsliv. Besökaren är med stor sannolikhet intresserad av 

mässans alla tre huvudteman.  

Andra underteman är mat, i olika former, mat ute i skogen, mat av vilt och fisk, 

samt smakliga delikatesser. Hunden – människans bästa vän har såklart en 

viktig plats på mässan. Allt fler lägger alltmer tid och pengar på sin jaktkompis 

hunden för att den ska må bra och prestera.  

Slutligen presenterar vi mässtemat fordon av olika varianter. Som jägare, 

fiskare eller skogsman behöver man ta sig fram på små grusvägar, över stock 

och sten, i våtmarker och över berg -Då duger inte vad som helst! 

Mässan söker Dig som vill ställa ut och träffa kunder, sälja på plats samt 

marknadsföra Dig inför en köpstark publik.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vilka kategorier söker vi? 

 

• Jakt  

• Fiske 

• Friluftsliv 

• Motor 

• Skog 

• Mat & Dryck 

 

Marknadsföring - så syns vi  

För Dig som utställare är det av yttersta vikt att mässan gästas av rätt publik. 

Kvantiteten är faktiskt något underordnat, det är av större betydelse att det är 

rätt publik, dvs kvalitet på besökaren som går in genom entrén. Därför väljs 

kanalerna för marknadsföring med stor finess. Svensk Jakt är given för 

annonsering och ett samarbete med Jägareförbundet likaså, samt populära 

magasin är självklara val. Lokalt har mässan ett väl utvecklat samarbete med 

Mittmedia och Väsman Runt, och vi kommer självklart även att synas på 

social media, hemsidor och ut med vägarna!

Monterpriser 

 

Inomhus - 500 kr / kvm 

Utomhus – 300 kr / kvm 

 

800 kr i anmälningsavgift 

Mer än 20 kvm offereras 

 



Varför delta som utställare? 

Som utställare på Södra Dalarnas Jakt Fiske & Fritidsmässa 

marknadsför Du Dig samt säljer på plats. Ett mässdeltagande innebär 

uppenbara fördelar för Ditt företag:   

➢ Kunden har gjort ett aktivt val att besöka mässan och är därför 

öppen för Dina förslag. 

➢ Du träffar kunder öga mot öga under nya omständigheter. All 

fokus ligger på kunden dessa två dagar. 

➢ Du kan lansera nyheter och mäta intresset direkt på plats. 

➢ Du kan ha ett ”mässerbjudande” på de produkter du önskar ta 

mer fart, alternativt en tävling för att locka mer uppmärksamhet 

till företaget. 

➢ Du kan använda ditt kundregister för att bjuda in till mässan, 

utöka det under mässan samt göra ett utskick till samtliga efter 

mässan. 

➢ På mässan träffas inte bara leverantörer och kunder, här möts 

också samarbetspartners och konkurrenter, dvs. mässan är 

platsen att vara på denna helg.  

➢ Du säljer på plats och ökar Din intäkt samtidigt som Du 

marknadsför Dig och Ditt varumärke. 

  

 

 

 

 



Kontakt för bokning och information 

Kika på monterskissen 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. På hemsidan går det även att göra en 

bokning online, se www.sodradalarnasjaktfiskemassa.se   

Vi ställer gärna upp med tips och råd kring Din mässkampanj, 

mässerbjudanden, monterns utformning och liknande. Kontakta 

gärna oss: 

Malin Johansson | 0700-42 12 86 | malin.johansson@prmedia.se  

Hasse Johansson | 0705-22 27 20 | hasse.johansson@prmedia.se  

 
All info finns också på: www.prmedia.se   

Besök även Facebook – Södra Dalarnas Jakt, Fiske och Fritidsmässa 

http://www.sodradalarnasjaktfiskemassa.se/
mailto:malin.johansson@prmedia.se
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