
Arrangeras i samarbete med:

f o r e t a g a r t r a f f e n . s e

Ett varmt tack till våra Partners som gör Nacka Företagarträff möjlig!

Nacka Företagarträff är ett starkt nätverk av företagare och företagsledare som erbjuder inspiration, 
kompetensutveckling samt möjlighet att bidra till och ta del av Nackaeffekten.

Dagen består av en exklusiv förmiddag för utställare, med nätverkande och seminarier. Vid lunch öppnar 
Företagarträffen för besökare och de är nyfikna på er utställare och vad ni har att erbjuda!

1.  3 KVM UTSTÄLLARYTA –
på Nacka Företagarträff torsdagen den 23 februari 2023 på  
Nacka Strandsmässan.
I utställningsytan ingår: 
• Ståbord, matta, bakvägg, trådlöst internet och el
Förstärkt belysning beställs, på egen bekostnad, efter behov, hos  
den leverantör vi valt för mässbygget.

2. 2 ST UTSTÄLLARKORT MED BAND 
Korten gäller för: 
•  Fritt deltagande i Företagarträffens förmiddagsprogram samt  

eftermiddagens seminarier
• Fri lunch med dryck till bemanning i montern
• Kaffekuponger till bemanning i montern
• Entré till Företagarträffens pub med prisutdelningar och mingel

3. MÖJLIGHET ATT BJUDA IN VALFRITT ANTAL BESÖKARE 
till Nacka Företagarträff. Ni bjuder in – era besökare bokar sig  
och skriver själva ut sina biljetter på foretagartraffen.se/besokare. 
I dessa biljetter ingår: 
• Entré, med start kl 12.00, till Nacka Företagarträff
• Entré till Företagarträffens eftermiddagsseminarier i mån av plats
• Entré till Företagarträffens pub med prisutdelningar och mingel 
• Affärsmöjligheter och mingel

4. MARKNADSFÖRING
•  Omnämnande på foretagartraffen.se, inklusive länk till ert företags hemsida,  

samt möjlighet att kommunicera era mässerbjudanden
•  Företagets namn/adressuppgifter i den deltagarförteckning som alla  

utställare/ besökare får

PAKETPRIS UTSTÄLLARE: 4 950 KR
Pris exklusive moms, inklusive reklamskatt.

I UTSTÄLLARPAKETET INGÅR:

AVBOKNINGSVILLKOR Anmälan är bindande. Avbokning innan 31/12-22 sker utan kostnad, därefter 50% av kostnaden. 
Avbokning med mindre än 4 veckor kvar till Nacka Företagarträff sker mot en avgift på 100% av monterkostnaden. 
Om arrangemanget ställs in pga yttre omständigheter återbetalas avgiften. 

UTSTÄLLARE

VILL DU VETA MER?
Kontakta oss på info@foretagartraffen.se 
eller läs mer på foretagartraffen.se


