
 

 
VA Tour Sweden arrangeras av: 

BraMässor Sverige AB 
Box 22 307 

SE-104 22 Stockholm 
Visit: Klara Norra Kyrkogata 31 

Email: info@bramassor.se 

Praktisk info VA Tour Sweden 2019 
 
Varmt välkomna som utställare till VA Tour Sweden 2019! Här kommer den första omgången praktisk 
information som kommer att kompletteras med mer detaljerad information inom kort. Har ni frågor 
kring ert deltagande, tveka inte att höra av er till Anna Weilemar på BraMässor, 
anna.weilemar@bramassor.se eller 0739-581353.  
 

Mässtider 
Preliminära öppettider är: 8.30-16.00 förutom i Piteå då vi stänger 15.00 (detta pga av att ha mer tid för 
att få ner godset till Stockholm) 
Frukost: 8.30-9.30 
Lunch: 12.00-13.30 
Seminarier hålls både för- och eftermiddag.  
 

Montrar 
Montrarna är uppdelade i storlekarna stor (3x12m), mellan (3x9m) och liten (3x6m). Alla montrar 
innehåller vit vägg, grafitgrå matta och el. Monterstädning ingår innan mässan öppnar. Alla sidoväggar 
är 1 m, även på de montrar som inte har någon angränsande monter. Väggarna är 2,5 m höga och av trä. 
 
Möbler och annan utrustning kan hyras till på respektive ort eller så är ni välkomna att ta med egna 
möbler. Mer information om utbud och priser kommer när det börjar närma sig.  
 

Er placering i hallen på respektive ort 
Vi håller på att rita upp hallplaner för alla anläggningar och meddelar er snarast vilken placering ni får på 
respektive ort. Det är Mässgruppen som ansvarar för placeringen av företag. 
 

Uppbyggnad och rivning av montrar 
Exakta tider meddelas vid ett senare tillfälle. Eftersom mässan kommer öppna kl. 8.30 kommer all 
uppbyggnad ske på eftermiddagen före varje mässtillfälle. Rivning kommer att påbörjas direkt efter 
mässans slut. 
 

Transport av gods 
Transport av utställningsmaterial kommer åter igen att ske med Rosenlunds Åkeri AB. De kommer även 
att vara depå inför och efter mässorna. Information om leveranstider, adress m.m. kommer i ett senare 
skede. 
 
Vi uppmanar er igen att ta med mycket utrustning på touren då detta kommer att locka besökare!  
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För att vi ska få en överblick över hur mycket gods som kommer att köras på turnén behöver vi få in 
följande uppgifter: 

• Hur många pallar (europall, 120 x 80 cm) tar ni med? 

• Ange om godset/pallarna är staplingsbara eller inte. 

• Har ni skrymmande gods som inte ryms på en europall måste ni ange hur stor yta/volym som 
behövs för detta. 
 

Svar önskas med e-post till anna.weilemar@bramassor.se senast fredagen den 30 november. 
 
Obs! Se över er försäkring för att säkerställa att ert gods är tillräckligt försäkrat under hela resan.  
 

Hotell 
Vi har bokat upp ett antal rum på närliggande hotell natten före varje mässtillfälle. Se bifogad lista. 
Rummen släpps tre veckor före respektive mässa, så passa på att boka innan dess. Det är först till kvarn 
som gäller.   
 

Marknadsföring av ert medverkande 
Vi kör nu igång vår besökarmarknadsföring på allvar med fler nyhetsbrev, pressreleaser, annonsering i 
tidningar och på webben, m.m. Förutom våra aktiviteter som arrangör är det ytterst viktigt att ni som 
utställare marknadsför ert medverkande på mässorna och engagerar er säljkår så att de bjuder in till 
VA Touren. Här är några hjälpmedel som vi tar fram åt er: 
Banners: ”Vi ställer ut på VA Tour Sweden 2019”-banners att lägga upp på er hemsida m.m. har skickats 
till er. 
Mäss-special i Cirkulation: Glöm inte att skicka in er nyhetsnotis med bild till Anna enligt mejl per den 4 
oktober. 
Nyhetsbrev: Alla utställare kommer att marknadsföras individuellt i våra nyhetsbrev och det material ni 
skickar in enligt ovan punkt kommer att användas även i nyhetsbreven. 
Programfolder - tryckt och digital: Kommer att färdigställas i november/december och ni kommer få ett 
antal tryckta foldrar att distribuera till era kunder och kontakter. 
 
 
 
 
 


