
Kontakta oss på försäljningsavdelningen 
Tel 0142-48 27 00 
annons@ostgotatidningen.se

BOKA ER 
ANNONS REDAN NU!

Tillsammans för
EN RIKTIGT BRA NÄRINGSLIVSMÄSSA

Helsida Halvsida 
(248x372)  (122x360/248x178)

18.000:- 10.000:-

Kvartssida Åttondelssida 
(122x178) (122x88)

5.000:- 2.500:-

Bilagan når ut till alla hushåll i Mjölby, Boxholm,  
Ödeshög, Vadstena och Motalas kommuner 

– Bättre räckvidd för din annons är svår att få!

Mässerbjudande Mässerbjudande 
till alla utställaretill alla utställare
Tisdag-onsdag den 18-19 april kommer  

vi tillsammans med Er utställare och 

arrangörer göra en bilaga som distribueras i 

vårt spridningsområde tillsammans med 

Östgötatidningen inför mässan med info 

om program, tider och annan viktig info. 

Det är Ni – alla lokala utställare, som 

drar besökare till mässan, så passa 

på att boka plats och berätta  

varför de ska besöka just Er.

senast tisdag 4/4



BOKA ERBOKA ER
MONTER NUMONTER NU
Kontakta oss redan idag 
Tel 0142-48 27 01 

asa.brage@
ostgotatidningen.se

K O M  I H Å G

Köp extra  
lunchbiljetter  
till fler utställare!

LUNCHLUNCH

Kom ihåg att boka 
in er på mässans 
After Work för alla 
utställare!

AWAW

För att delta på Fokus Mjölby ska ditt företag  
ha ett arbetsställe inom Mjölby kommun. 

Först till kvarn gäller och placeringen sköts 
av arrangören.

Säkra din plats på  
Mjölbys största mässa!

Kontaktuppgifter 
Önskat namn i utställarförteckningen: 

________________________________________________________  
(detta företagsnamn kommer publiceras i utställarförteckningen och i övrig kommunikation) 

Företagets/bolagets namn:___________________Org-nr: __________

Medlem i Växtkraft i Mjölby kommun och/eller i Företagarna i Mjölby: *JA   *NEJ

Antal extra lunchbiljetter: ___________ Antal extra AW-biljetter __________

Fakturaadress: ______________________________________________________

Gatuadress: _________________________________________________________

Postnummer:___________________________Ort: _________________________

Fakturareferens: ________________________Kontaktperson: _______________

E-post: _____________________________________________________________

Mobilnummer: __________________________ 

Medutställares namn

____________________________________________________________________
(detta företagsnamn kommer publiceras i utställarförteckningen och i övrig kommunikation)

I bokningen ingår en monter som är  
3 meter bred, 2 meter djup och 2,5 meter 
hög och med en matta på golvet.  

Vill ni ha dubbla montrar kan mellanväggar tas bort. 
Vita väggar och el ingår och varje monter får tillgång 
till wifi via lokala leverantören Utsikt. Två luncher per 
dag ingår också. Köp gärna till fler lunchbiljetter till 
utställare, 125:-/st.

För medlemmar 
i Växtkraft i Mjölby kommun eller Företagarna i Mjölby

6 900:- exkl moms.
För övriga 8 000:- exkl moms.

Alternativt

Boka bilmonter utomhus!
Till varje monter ingår ett tält på 5x5 meter och el.  
Plats för 2 bilar/monter. 

För medlemmar 
i Växtkraft i Mjölby kommun eller Företagarna i Mjölby

9 900:- exkl moms.
För övriga 12 000:- exkl moms.

Välkommen  

med din bokning!


