Välkommen till mässan i Sörmlands hjärta 2022
Mässan är tillbaka! Nu är det äntligen dags att börja planera inför den sjätte upplagan av
mässan Bygga, Bo & Hälsa i Flen. Mässan skulle ha genomförts i april 2020 men pandemin
satte stop och vi fick ställa in och flytta fram. Nu är datumet spikat och det är dags att
boka din monterplats. Välkommen till GB-Hallen i Flen den 23 april 2022.
Platsen är precis som tidigare, Flens ishall ”GB-Hallen”. Även denna gång genomförs
mässan under en dag. Mässans öppettider är 10.00 – 16.00.
Bygga, Bo & Hälsa i Flen är mässan för dig som vill synas lite extra här i hjärtat av
Sörmland. Mässans teman är boende och hälsa kryddat med fritid.
Mässan ger dig en möjlighet att exponera samt sälja dina produkter och tjänster. Passa
på att lansera dina nyheter, demonstrera din produkt direkt till konsumenterna, samt
stärka ditt varumärke i trakten.

Marknadsföring och program
Marknadsföringen av mässan kommer att ske via annonsering i tidningar både lokalt och
runt om i regionen. Andra marknadsföringskanaler är via de deltagande företagen, sociala
medier samt olika websidor. I mässbilagan har du som utställare möjlighet att förstärka
din närvaro under mässan och få fler besökare till din monter genom att annonsera.
Mässbilagan distribueras till hushåll i Flens kommun, företag samt fastighetsägare med
anknytning till kommunen.
Intressanta föredrag, seminarier och workshops hålls inom respektive tema.
Programmet presenteras löpande i närmare anslutning till mässan.

Mässan i korthet

Mässan Bygga, Bo & Hälsa Flen
• Datum: Lördagen den 23 april 2022
• Plats: GB-Hallen (Ishallen)
• Öppettider: 10-16
• Övernattning: Kontakta arrangören

Montrar och priser

Tänk på att i ett tidigt skede planera monterns utformning och då inte minst vilken
utrustning som behövs. Vi har ett samarbete med PR & Media AB som tillhandahåller
monterservice. Exempel på monterservice är mattor, el, spotlights, barbord, stolar,
broschyrställ och dylikt. Komplett prislista och info finns på www.prmedia.se. Beställ det
som önskas senast den 15 april för garanterad tillgång. Vid beställning av det förmånliga
monterservicepaketet innehållande el, matta, ramp erhålls 20% rabatt (endast vid
beställning före den 15 april).
Efter den 15 april tillgodoses beställda önskemål i den mån det är möjligt (tillgången på
främst vissa mattfärger kan vara begränsad).
Joakim Andersson Mässor & Event (J.A Management Event Consulting AB)
J.A Management Event Consulting AB är ett eventföretag som jobbar med
företagsevent, stadsfestivaler och mässor runt om i hela Mellansverige. Mer info
www.jameab.se
Forum Flen
Forum Flen startade under 2005/2006 efter dialog med ett 30-tal företagare som
önskade att mer skulle hända inom kommunen och näringslivet. Idag har föreningen
över 100 medlemmar från alla branscher i Flens kommun. Föreningen arbetar för att
skapa möjligheter för tillväxt i befintliga företag, stödjer nyföretagande, marknadsför
näringslivet och främjar en positiv anda i Flens kommun. Mer info: www.forumflen.se
Bokning av monterplats
Kontakta gärna oss med Dina frågor så hjälper vi Dig med Din bokning. Jocke Andersson
0704-41 04 95, info@jameconsulting.se
Bokning av monterservice
Boka din monterservice på www.prmedia.se. Vid frågor eller specifika önskemål
kontakta:
Hasse Johansson 0705-22 27 20, hasse.johansson@prmedia.se
Maria Spring 0708-18 28 98, maria.spring@prmedia.se

ANMÄLNINGSBLANKETT MÄSSAN BYGGA, BO & HÄLSA FLEN 2022 (23 APRIL)
Skicka gärna in anmälningsblanketten eller maila Dina uppgifter för korrekta mail och www-adresser.
Vid anmälan godkänns även att företaget registreras i arrangörens register enligt Forum Flens policy.
https://forumflen.se/om-oss/
Företagsuppgifter
Utställare
(utställarlistan)
Juridiskt bolagsnamn
(om annat)
Org nr
Gatuadress/boxadress
Postnummer och ort
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 med sitt namn i utställarlistan i
mässtidningen samt på webben med länk till sin hemsida.
Monterbokning
Monternummer (önska gärna flera
och rangordna dem)

Storlek

Tema

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 skall vara betalda före mässans början den 23 april (om ej
bokning skett senare än 30 dagar före mässan). Särskild påminnelseavgift utgår med 50 kr, dröjmålsränta debiteras med
18%. Priserna gäller exklusive moms, om ej annat anges. Faktura för monterhyra ställs ut av Forum Flen Ekonomisk
förening. Faktura av monterservice ställs ut av PR & Media Leasing Sverige AB.

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 (café,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 arrangören!
Utställarkort
Utställarkort utfärdas till de som skall arbeta i montern under mässdagarna. Kortet är Personligt och skall vara
ifyllt för att gälla samt bäras synligt. Kortet får ej överlåtas tillbesökare. Missbruk beivras

Joakim Andersson Mässor & Event
J.A Management Event Consulting AB
Kumminvägen 38
702 18 Örebro
Tel: 070-44 10 495
info@jameconsulting.se
www.jameab.se

Forum Flen
c/o Ekonomitjänst i Villåttinge AB
Taljavägen 8
642 91 Flen
info@forumflen.se
www.forumflen.se

