
Utställare: 3.690:-
Pris exklusive moms, inklusive reklamskatt.

Nacka FöretagarTräff räknas som Sveriges ledande mötesplats för företagare. 2015 hade Träffen över 200 utställande företag 
och mer än 2300 företagsbesökare. Träffen arrangeras i samarbete mellan Företagarna Nacka-Värmdö, Handelskammaren 
Nacka-Värmdö, Nacka kommun och Nacka StrandsMässan. Nacka FöretagarTräff 2016 äger rum onsdagen den 24 februari.

NACKA
FÖRE-
TAGAR
TRÄFF

1.
3 kvm utställningsyta på Nacka FöretagarTräff onsdagen den 24 februari 2016  

på Nacka StrandsMässan på Augustendalstorget 6 i Nacka Strand, inklusive bord 120 cm bredd med duk,  
vit montervägg, matta, trådlös internetuppkoppling och el. 

2.
2 utställarkort med plastficka och band. Korten gäller för:

• Entré till Nacka FöretagarTräff 2016

• Fri enklare lunch/bordsdryck, serverad i mässhallen

• Fritt deltagande i Träffens seminarier (så långt platserna räcker)

• Entré till Träffens pub med prisutdelningar, mingel och underhållning

• Fri parkering i anslutning till Nacka StrandsMässan

3.
Möjlighet att bjuda in valfritt antal besökare till Nacka FöretagarTräff 2016. Du bjuder in – dina besökare bokar  

sig och skriver själva ut sina biljetter på foretagartraffen.se. I dessa biljetter ingår: 

• Entré till Nacka FöretagarTräff 2016 

• Entré till FöretagarTräffens seminarier i mån av plats 

• Fri enklare lunch/bordsdryck, serverad i mässhallen

• Entré till FöretagarTräffens pub med prisutdelningar, mingel och underhållning

4.
Fri utbildning i mässteknik för två personer (ordinarie pris 550:-/person) om ni anmäler ert företag 

till Nacka FöretagarTräff senast 30/11 2015. Arrangör: mässpecialisten SLG Argumenta.

5.
• Omnämnande på foretagartraffen.se, inklusive möjlighet att kommunicera dina mässerbjudanden,  

samt länk till ditt företags hemsida

 • Företagets namn och adressuppgifter i den deltagarförteckning som delas ut till alla utställare/besökare  
på Nacka FöretagarTräff 2016

Vill du veta mer?
foretagartraffen.se      info@foretagartraffen.se      08-601 25 03

Avbokningsvillkor.
Anmälan är bindande. Avbokning senast 31/12 2015: Utan kostnad.  

Avbokning 1/1–15/1 2016 mot en avgift på 50 % av monterkostnaden. 
Avbokning senare än 15/1 2016 mot en avgift på 100 % av monterkostnaden.

NACKA FÖRETAGARTRÄFF 2016
Onsdagen den 24 februari 2016


