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DEN STORA MÄSSAN OM
FAMILJ, BARN &  GRAVIDITET
Barnens Favoriter • Shopping • Föreläsningar
Välkända gäster • Massor med utställare • Boksignering
Aktiviteter för stora & små • Goodiebags • Matlagningsaktiviteter
Barnteater & auktion • Familjebazar • Modeshow • Kläder & nyheter

Varmt välkommen som utställare till Sveriges populärast och mest omtyckta BARNmässa i Karlstad
23-25 mars 2018. Under tre dagar fyller vi för 14:e gången över 3 000 kvm med utställare, underhållning, besökare och aktiviteter. 7 588 besökare och 108 utställare på plats 2017 .
BARNmässan är samlingspunkten för en otrolig massa kärlek och energi. Ett starkt bevis för det är
de 1108886 kronor vi genom åren samlat in sedan starten 2005 till behövande barn. BARNmässan i
Karlstad är känd för att vara en mässa med ett stort hjärta.

Att boka sin medverkan - Anmälningsavgift är 1 250 kr exkl moms (obligatorisk).
Monterhyran är 1 090 kr/kvm exkl moms inkl. 1 st eluttag 10 amp, 1 spotlight, vita väggar, logotyp
och länk på vår hemsida.
Höjd på väggarna är 2.50 m. 25 % av beloppet betalas 30 dagar efter bokning, resterande 75 % med
betalning senast 60 dagar innan mässan. För mer betalningsvillkor och priser, se bokningsbekräftelsen och utställarinformationen. Alla våra utställare samt registrerade samutställare presenteras
med länk på www.barnmassan.se, samt med namn och monternummer i vårt mässblad.
Minsta bokningsbara yta i B-Hallen är 6 kvm och i A-Hallen 2 kvm.
Förköp - Som utställare kan du förköpa biljetter till mässan för att dela ut till kunder och leverantörer.

Besöksöppettider:
Internet: 		
Utställarmatsal:
Utställarparkering:
Godsförvaring:
Kontant-uttag:
		
Övernattning:
		

Fre 10-18, lör 10-17 & sön 10-16.00
Gratis Wifi finns
Ja, du kan förboka lunchkuponger.
Gratis.
Ja.
Ja, i caféet utanför entrén samt i entré
kassa. Max 2 000 kr
Ja, vi har bra och förmånliga priser på
Clarion Hotel Plaza Karlstad.

Kontakta oss idag och boka din medverkan!
Arrangör:

KLEMNER Studio, Linda Modin Klemner
Drottninggatan 13, 652 25 Karlstad
www.klemnerstudio.se, 054-21 23 90, 0704-32 23 92
linda@klemnerstudio.se

www.barnmassan.se

