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13-14september
i Parkhallen

Dags att boka er plats på...

TRANÅS 
MÄSSAN
Jubileumsmässan - Tranås 100 år
För hemmet, företaget och människorna
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Välkommen till
Tranåsmässan
Drygt 6000 besökare & fri entré
Nu är det dags för årets stora mässa i Parkhallen i 
Tranås, två viktiga dagar som varje år lockar över 
6000 besökare. Ca. 80 utställare deltar varje år på 
Tranåsmässan och vi fortsätter att utveckla mässan 
tillsammans med våra utställare. 

Crossover-mässa 
Tranåsmässan är en ”crossover-mässa” för alla 
intressen och för mässbesökarna är det bara att 
välja och vraka mellan olika tema: hus & hem, 
möbler & inredning, energi & miljö, mode, trender, 
mat, fest, design, trädgård, fritid, teknik, IT, utbild-
ning och mycket mer. 

Hus & bygg
Vi har alltid ett stort antal utställare inom hus och 
bygg-sektorn och inför årets mässa är intresset ex-
tra stort och vi väljer därför att fokusera lite extra på 
just hus, byggnation, anläggning, miljö m.m. 

Mäss-tidningen 
Business 7 
En mäss-tidning kommer att gå ut till hushåll i 
Tranås med omnejd och till företag i regionen. 
Tidningen går ut vecka 37, i över 20 000 ex. till  
hushåll, företag och beslutsfattare i hela  regionen.

Att annonsera i denna tidning ger en lysande möjlig-
het att synas, skapa försäljning och profilering för ert 
företag till en subventionerad kostnad, se prislistan 
på nästa sida.
Du kan även boka plusannonsering i Tranås Tidning 
eller Tranåsaktuellt till ett förmånligt erbjudande. 
Marknadsföringen inför mässan har redan börjat 
genom bl.a. artiklar, webb och sociala medier.

Kontakta Tranås Handel för att boka 
upp ert företags upplägg:
Telefon: 0140-38 48 80
Mail:    info@svenskhandeltranas.se

Utdrag ur mäss-tidningen Business 7 2018

Mat, fest & bröllop
Vi fortsätter utveckla fest, bröllop och mat i samar-
bete med våra lokala krögare och aktörer. Lokala 
matproducenter, matleverantörer och kockar finns 
med på Tranåsmässan och delar med sig av mat-
glädje och provsmakning samt har försäljning av 
närproducerad mat.

Mode & trender
Vi kommer under mässdagarna visa mode och tren-
der genom modevisningar där vi visar kläder, skor 
och accessoarer från butiker i Tranås.

Föreläsningar
Det bjuds också på olika föreläsningar och semina-
rier under mässdagarna med aktuella och intressan-
ta teman. 

Var med som utställare 
Du som företagare eller organisation inbjuds nu att 
boka monter-plats och marknadsföring. 
Vi bjuder in beslutsfattare, politiker, TV personlighe-
ter, studenter m.fl. för att besöka mässan under de 
båda dagarna. Tranåsmässan är en viktig mötes-
plats för alla och en chans att bjuda in kunder och 
samarbetspartners, man skapar även nya kontakter.
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Prislista 
Mässpaket & Mäss-tidningen Business 7

Plusmeny**

*   Medlemmar i Tranås Handel eller Tranåsbygdens Näringslivsförening
** Plusmeny = Du får även med annonsen i Tranåsaktuellt alt. Tranås Tidnings lokala 
    sidor vecka 36, 37 eller 38. Ovanstående priser är exkl. moms och inkl. reklamskatt. 

Modul       Pris medlem*    Pris ej medlem  

5 450:-   6 500:-       450:- 

6 950:-    8 900:-       750:-

8 950:-   11 100:-   1 450:-

11 450:-   14 000:-     1 950:-

13 950:-   17 950:-     3 450:-

22 950:-   27 950:-      7 550:-

4 450:-    5 200:- 

1

2

3

4

5

6

Budget

Monterplats 4x1 m
Annons modul 1    38x83 mm
2 st lunch + 2 st kaffe 

Monterplats 4x1 m
Annons modul 2    80x83 mm
2 st lunch + 2 st kaffe

Monterplats 4x1 m
Annons modul 3    80x170 mm
2 st lunch + 2 st kaffe

Monterplats 4x1 m
Annons modul 4    122x170 mm
2 st lunch + 2 st kaffe

Monterplats 4x1 m
Annons modul 5    248x170 mm (halvsida)
2 st lunch + 2 st kaffe

Monterplats 4x1 m
Annons modul 6    248x345 mm (helsida)
2 st lunch + 2 st kaffe

Monterplats 4x1 m
Logga i Mässtidning Digitalmarknadsföring

Välj till digital marknadsföring inför årets Tranåsmässa. Vi berättar mer när du bokar ditt mässpaket.

Modul 6
248x345 mm 
Helsida

Modul 5
248x170 mm 
Halvsida

Modul 4
122x170 mm 

Modul 3
80x170 mm 

Modul 1
38x83 mm 

Modul 2
80x83 mm 

Storlek moduler
Mässpaket & Mäss-tidningen Business 7
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Anmälningsblankett 
Fyll i, klipp ut & skicka in
Vill ni vara med på Tranåsmässan 13-14 september, 
fyll i och skicka in er bokning till oss. 

Allmänna bestämmelser och villkor: se sida 10-11.
Utställningsplatsen är tillgänglig fr.o.m. torsdag den 
12 september fr. kl. 15.00.
Behöver du komma in tidigare? 
Kontakta Tranås Handel
Tel:   0140-384880
Mail:  info@svenskhandeltranas.se
Adress  Storgatan 39B. 57332 Tranås 

Boka er medverkan redan nu, bästa platserna går 
först, dock senast måndag 2 september. 

Efter utställningen slut den 14 september kl. 16.00 
måste all utrustning bortföras omgående.
Lokalen måste vara helt utrymd till kl. 18.00 då 
annan verksamhet börjar kl. 20.00.

Vi bokar monterpaket nr:      
(ange monterpaketets modulnr, se sida 4)

Plats inomhus       Plats utomhus

Vi bokar extra monteryta:       (ange antal m2)
450:- / m² 

Företag:

Org.nr:

Kontaktperson:

Postadress:

Mail:

Fakturaadress om annan än ovan:

Vi bokar extra lunchbiljett:                           (ange antal)
80:-/st

Vi bokar extra kaffebiljett:                            (ange antal)
15:-/st

Önskas särskild utrustning till utställningsplatsen 
anges detta i er anmälan så kontaktar vi er för pris 
och förslag, detta debiteras utöver monter-paket.
Övriga utrustning/önskemål:

Jag har fyllt i uppgifter och tagit del av informationen 
samt villkortsbilaga.

Ort:        Datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Skicka anmälningsblanketten till:
Tranås Handel, Storgatan 39B, 57332 Tranås 
eller maila till:
info@svenskhandeltranas.se

Alla priser anges exkl. moms
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Monter
Hyr monter & belysning
Vill ni hyra monterväggar och belysning? 
Gör det hos Mässbolaget. 

Monterpaket 1 (med belysning) 
Storlek: 4x1, Pris 2295:- + moms
- 6m vit vägg (tillåtet att tejpa, ej ta hål) 
- 4 spotlights
- inkl. montering/demontering

Monterpaket 2 (utan belysning) 
Storlek: 4x, Pris 1795:- + moms
- 6m vit vägg (tillåtet att tejpa, ej ta hål)
- inkl. montering/demontering

Matt-paket 
Pris 55:-/ m2 + moms
- Färg: blå, svart eller grå
- inkl. läggning/upplockning

Montrarna byggs torsdag 12 september.

Boka er monter hos Mässbolaget:
Robert Kos
Tel:  0140-362330
Mail:  robert.k@massbolaget.se

Foto: Erik Hellquist
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Allmänna bestämmelser & villkor 
för utställare vid Tranåsmässan
Mässarrangör: Tranås Handel och Tranåsbygdens 
Näringslivsförening
1. Anmälan är bindande för utställaren så fort den 
godkänts av mässarrangören. Avanmälan är kost-
nadsfri om utställaren skriftligen gör detta inom 14 
dagar från orderbekräftelsens mottagande.
2. Monterplatsen skall ha tagits i besittning senast 
15 timmar innan mässans start. Skulle så ej ske 
äger arrangören rätt att disponera över monterplatsen. 
3. Utställaren skall ha montern iordningställd senast 
två timmar innan mässans öppnande.
4. Utställaren skall hålla sin monter i bästa skick.
5. Utställaren förbinder sig att följa ”Allmänna be-
stämmelser och villkor”.
6. Klagomål på tilldelad monterplats skall framföras i 
god tid innan monterplatsen tagits i besittning.
7. Monterplats får ej helt eller delvis överlåtas utan 
tillstånd av mässarrangören.
8. Endast föremål, som vid anmälan om deltagande 
bedömts överensstämma med mässans inriktning 
får ställas ut.

9. Det är inte tillåtet för utställare att inom mäss-
området genom skyltning hänvisa till egen monter.
10. Utställda produkter får ej avlägsnas under pågå-
ende utställning utan särskilt tillstånd av arrangören.
11. Arrangören ansvarar inte för utställarens mon-
ter, utställda föremål eller dekorationer, oavsett om 
skada uppkommit genom försummelse av mässar-
rangören eller av personal för vilken arrangören ha 
ansvar för. 
12. Det är inte tillåtet för utställaren att:
a) placera föremål utanför monterområdet eller 
blockera brandskyddsanordningar.
b) använda av brandmyndigheterna ej godkända 
dekorationsmaterial.
c) utan brandmyndigheternas och mässarrangörens 
tillstånd använda öppen eld, förvara gaser och lät-
tantändliga vätskor inom utställningsområdet. 
d) utanför den egna montern sprida reklam utan 
mässarrangörens tillstånd.
e) ordna sin monter, sina dekorationer, demon-

strationer och försäljning på ett sådant sätt att det 
strider mot vedertagna grundregler för reklam eller 
som stör andra utställare och besökare.
f) Servera mat & dryck annat än för provsmakning 
då Tranås Dans & Event/Parkhallen svarar för all 
servering inom anläggningen.
13. Föremål som kvarlämnats i montern eller dess 
närhet efter sista utrymningsdatum kan arrangören 
låta bortföra på utställarens ansvar och bekostnad.
14. Skulle, på grund av omständigheter över vilka ar-
rangören ej råder, inskränkningar med avseende på 
uppvärmning eller tillhandahållande av elström och 
vatten ske, kan utställaren ej friskriva sig från kost-
nader av monterhyra eller del därav. Utställaren är ej 
heller berättigad till någon form av skadestånd.
15. Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från 
stat och kommun, strejk lockout brand eller annan 
jämförlig händelse, mässarrangören nödgas instäl-
la eller uppskjuta avhållandet av utställningen är 
utställaren likväl skyldig att ersätta arrangören enligt 
orderbekräftelsen/avtalet.
16. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta 
med 15 % per månad.
17. Kvadratmeterpriset för monteryta omfattar en-
dast golvyta. I monterhyran ingår rätt att disponera 
den hyrda ytan samt rätt till egen monterbyggnation 

upp till max 2,5 meters höjd. Dispens avseende höjd 
kan lämnas efter muntlig ansökan hos arrangören.
18. Det är ej tillåtet att utställa levande djur, explosi-
va varor eller annat som Tranåsmässan betecknar 
som olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Utställda varor 
skall vara i överensstämmelse med statliga myndig-
heters och/eller kontrollorgans bestämmelser och 
skall där så erfordras vara försedda med godkän-
nande från sådana myndigheter eller organ. Utstäl-
lare erinras om sina skyldigheter samband med 
utställning av maskiner mm enligt arbetsmiljölagen 
och arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Mässar-
rangören friskriver sig från allt ansvar gällande skad-
or eller ålägganden till följd av att bestämmelser ej 
följts eller några godkännande ej inhämtats. Utställa-
ren har således skyldighet att ersätta arrangören för 
alla de kostnader och skador som till följd härav  kan 
uppkomma.
19. Bryter utställaren mot Tranåsmässans ”allmänna 
bestämmelser och villkor” kan han med omedel-
bar verkan avstängas från deltagande i pågående 
mässa. Utställaren skall i så fall svara för monter-
kostnaden som orderbekräftelsen/avtalet avser.
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Fredag 13 september
Öppet 10.00-18.00

Lördag 14 september 
Öppet 10.00-16.00

Tranåsmässans öppettider

För bokning och information: 0140-38 48 80      info@svenskhandeltranas.se

Varmt välkomna till Jubileumsmässan - Tranås 100 år


