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MARKNADSFÖRING
•  Omnämnande på foretagartraffen.se, inklusive 

möjlighet att kommunicera era mässerbjudan-
den, samt länk till ert företags hemsida

•  Företagets namn/adressuppgifter i den 
deltagarförteckning som alla utställare/
besökare får
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FRI MÄSSUTBILDNING
Fri utbildning i mässteknik för två personer (ord. pris 550:-/person), om ni anmäler ert företag till 
Nacka FöretagarTräff senast 30/11 2016. Arrangör: mässpecialisten SLG Argumenta.
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MÖJLIGHET ATT BJUDA IN VALFRITT ANTAL BESÖKARE 
till Nacka FöretagarTräff 2017. Du bjuder in – dina besökare bokar sig och skriver själva ut sina 
biljetter på foretagartraffen.se. I dessa biljetter ingår: 

• Entré till Nacka FöretagarTräff 2017

•  Fri enklare lunch/bordsdryck, serverad i  
utställningshallen

•  Entré till FöretagarTräffens seminarier i mån  
av plats 

•  Entré till FöretagarTräffens pub med pris- 
utdelningar och mingel
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5 VIP-BILJETTER ATT GE TILL VIKTIGA KUNDER/PROSPECTS 
Förslag till utformning ingår. 

VIP-biljetterna gäller för: 

• Entré till Nacka FöretagarTräff 2017

• Fri lunch/bordsdryck i Cuisine VIP-matsalen

• Fritt deltagande i FöretagarTräffens seminarier

•  Entré till FöretagarTräffens pub med pris-
utdelningar och mingel

•  En pubbiljett per VIP-gäst (vin, öl, alkoholfritt 
eller tilltugg)
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3 UTSTÄLLARKORT MED PLASTFICKA OCH BAND 
Korten gäller för: 

•  Fri lunch/bordsdryck i Cuisine VIP, special- 
matsalen för Utställare Plus, VIP-gäster och 
FöretagarTräffens Partners

• Fritt deltagande i FöretagarTräffens seminarier

•  Entré till FöretagarTräffens pub med pris- 
utdelningar och mingel

•  En pubbiljett per utställarkort (vin, öl, alkohol-
fritt eller tilltugg
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Utställare Plus: 10.900:-
Pris exklusive moms, inklusive reklamskatt.

9 KVM UTSTÄLLNINGSYTA 
på Nacka FöretagarTräff onsdagen den 22 februari 2017 – på Nacka StrandsMässan,  
Augustendalstorget 6 i Nacka Strand. 

I utställningsytan ingår bord 180 cm bredd med duk, vit montervägg, matta,  
trådlös internetuppkoppling och el.
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Vill du veta mer?
Kontakta oss på info@foretagartraffen.se eller läs mer på foretagartraffen.se

AVBOKNINGSVILLKOR Anmälan är bindande. Avbokning senast 31/12 2016: Utan kostnad. Avbokning 1/1–15/1 2017 mot en avgift på 50 % 
av monterkostnaden. Avbokning senare än 15/1 2017 mot en avgift på 100 % av monterkostnaden.


