SPORTGALAN I SKANDINAVIEN AB

BOKNINGSBEKRÄFTELSE
För Sportgalan i Göteborg
Plats: Prioritet Serneke Arena i Göteborg
Datum: 8-9 April 2017
Sportgalan arrangeras av: Sportgalan i Skandinavien AB
Org.nr: 559076-3883

Om sportgalan

Sportgalan är inne på sitt femte år! Efter succéfyllda event i HBG arena, Globen och Friends Arena, bjuder vi
nu in till två fantastiska, fartfyllda och inspirerande dagar fyllda med allt inom träning, nu äntligen i Göteborg.
Här får ni en unik möjlighet att möta ivriga konsumenter som är ute efter det senaste från träningsbranschen.
Vi ger er världens chans att visa upp era produkter samt inspirera besökarna på mässan. På Sportgalan möter
ni 10-tusentals kunder i en mycket köpstark målgrupp, alla villiga att lära sig något nytt, se och prova på dom
senaste trenderna inom just träning, upplevelser och äventyr. Sportgalan i Göteborg öppnar även upp för
business to business i en oändlig skala eller varför inte skapa nya kontakter med kända profiler från branschen.
Sportgalan fyller Göteborgs modernaste lokaler i Prioritet Serneke Arena till bredden med spännande tävlingar
flertalet olika sporter samt dom ledande aktörerna från träningsbranschen.
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BOKNINGSBEKRÄFTELSE
Vi har härmed nöjet att bekräfta er bokning av monteryta på Sportgalan 8-9 april 2017 i Prioritet
Serneke Arena i Göteborg.
Betalning
Vi har delat upp betalning enl. nedan, mot faktura på 10 dagar.
Fakturan skickas till er via e-post
25 % vid beställning
25 % 1 December 2016
50 % 15 Februari 2017
(vid beställning efter 1 December, debiteras 50 % vid beställning, vid beställning efter 15 Februari
debiteras hela beloppet)
In- och ut flytt för utställare
In: 8 april 07:00-09:30
Ut: 9 april från och med 18:15
(För tidigare inflyttning kontakta mäss service)
Öppettider för besökare
8 april 10:00-18:00
9 april 10:00-18:00
Boende
Vi rekommenderar att ni bokar rum på hotellet Prioritet Serneke Arena, som ni finner direkt i
anslutning till entrén i arenan vilket ger er närhet till sportgalan hela helgen.
Boka rum på 031-385 43 00. Vid bokning uppge boknings koden: sportgalan utställare.
Utställarservice
För bokning av el, belysning, matta, eller önskad inredning alternativt utökad inflyttnings tid.
Kontakta: COMPASS FAIRS, prata med Sandra Hessel, sandra@compassfairs.se, 076-119 10 17
Hemsida: www.dinmonter.se/mässa/sportgalan2017
Observera att ni får INTE köra med Palltruck inne på mässgolvet.
Viktig information
Vänligen notera att bokningen är bindande och kunden är skyldig att erlägga hela ersättningen för
tjänsten, även om den av någon anledning inte skulle kunna delta på Sportgalan 2017.
Det finns således inte möjlighet till återbetalning eller nedsättning av ersättningen om ni väljer att inte
utnyttja bokad tjänst.
Skriv ut och spara bekräftelsen som ditt kvitto.
Vänligen läs den obligatoriska informationen om insläpp och öppettider för utställare.
Sportgalan förbehåller sig rätten för att eventuella ändringar i hallplanen kan förekomma.
Om du har frågor angående denna beställning ber vi dig kontakta oss via e-post:
info@sportgalan.com
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Material till sociala medier
Skicka grafiskt material till sociala medier direkt vid bokning
till info@sportgalan.com
Facebook-inlägg: 1080x1080 72ppi
Instagram: 1080x1080px 72ppi
Logo på hemsida: 300px bred (format: png, helst transparent png)
Vi vill att ni marknadsför sportgalan till era kunder, via era sociala medier och era ambassadörer. Vid
minst 3 tillfällen där ni marknadsför er medverka på sportgalan och tre av våra inlägg innan
sportgalan.
Utställarkort
Till er monter ingår utställarkort enl följande.
Monter yta 9 kvm = 5 st
Monter yta 18 kvm = 10 st
Monter yta 36 kvm = 15 st
Monter yta 72 kvm = 25 st
Behöver ni mer utställarkort debiteras detta enl inträdesavgiften och beställs senast 1 April 2017 på
info@sportgalan.com

