
Det är på mässor man kan se, smaka, lukta, 
känna och uppleva. -Inget annat media klarar det!

Inbjudan
Glada Hudik Mässan bjuder in 
till LEVA VERKA BO mässan
Glysisvallen 26-27 april



LEVA VERKA BO

För tredje gången arrangeras Glada Hudik 
Mässan leva verka bo i Hudiksvall. Mässan 
hyllar Hudiksvall, stad som närliggande orter, 
att leva, verka och bo i. Företag, föreningar 
och organisationer förbereder mötesplatsen. 
Besökaren är vi som bor här i kommunen. En 
publik mässa som tar pulsen på Hudiksvall 
som ort.

EN PUBLIK MÄSSA FÖR GLADA HUDIK

Utställare är du, med ditt företag, din fören-
ing – alla som verkar i vår stad är välkomna 
som utställare. Här kan du som företagare 
berätta om ditt företag och om dina planer, 
kanske finns din nästa anställda bland besö-
karna. Det kan också skapa nya affärer. 

TEMAT ”LEVA VERKA BO”

Inget är för litet, inget är för stort.

LEVA: Fritid, föreningar, hälsa, sjukvård,
bilen, båten, cykeln. Vad kan du bidra med?

VERKA: Företagande i alla dess former,
rekrytering, byta jobb, välja yrke, hitta nya 
kunder.

BO: Mark, bygga, huset, lägenheten, 
sommarstugan, finansiering, försäkringar, ny 
bostad? Glada Hudik Mässan är ett sätt att 
spridakunskap och glädje.

MARKNADSFÖRING

Vi kommer att marknadsföra leva verka bo i 
lokal press, radio, helahalsingland.se, sociala 
medier och på www.gladahudikmassan.se.

En lyckad mässa skapas genom ett bra sam-
arbete mellan utställare och arrangör. När 
anmälan är bekräftad deltar ni på hemsidan 
som utställare. Ju tidigare potentiella besö-
kare ser vilka företag som ställer ut och ju 
tidigare som alla utställare aktivt använder 
sitt mässdeltagande i egen marknadsföring 
– desto mer ökar möjligheten att mässan 
besöks av många och rätt besökare!

Så snart du betalt din anmälningsavgift 
stöttar vi er med marknadsföring:

• Företagsnamn, företagsuppgifter och kon-
taktperson samt länk till er hemsida i 
mässans utställarregister.

• Mässlogotype ”Möt oss på leva verka bo 
mässan” att infoga i e-postsignaturer.

• Mässlogotype ”Möt oss på leva verka bo 
mässan” att fritt användas i er egen mark-
nadsföring.

• 100 st klisterdekaler för brev med mässlo-
gotype ”Möt oss på leva verka bo mässan”

• Fritt antal inbjudningskort för fri entré 
som ni själva skickar till dem ni vill bjuda till 
mässan. 20 kr/biljett faktureras enbart på de 
som lämnats in i entrén.

Glada Hudik Mässan bjuder in till 
LEVA VERKA BO mässa på Glysisvallen 



PRISER

Anmälningsavgift faktureras vid order, 
oavsett inom- eller utomhusyta, 2 000 kr. I 
anmälningsavgiften ingår truckhjälp, länk till 
hemsida, företagsuppgifter i form av text i 
mässtidningen. 

Monteryta inomhus inklusive bakvägg och 
sidoväggar. Golvet klätt med Glysisvallens 
softgröna matta. Minsta monteryta 9 m².
Pris per m² = 820 kr.

Monteryta utomhus på grusplan.
Pris per m² = 240 kr.

Till alla priser tillkommer lagstadgad moms.

Anmäl er via formulär på baksidan.Vi ser 
fram emot ett givande samarbete med er!

KONTAKT

Mässkoordinator och försäljning
Evelina Ess
evelina@gladahudikmassan.se
0650-54 20 32

Monterservice och försäljning
Toivo Eriksson
toivo@bop-se.com
0650-54 20 40

Mässutvecklare och teknik
Bengt-Olof Persson
bengt-olof@bop-se.com
0650 - 54 20 36

Arrangör
BOP Visuell Kommunikation
Östanbräck 45
824 93 Hudiksvall
0650-54 20 30

leva verka bo – ett arrangemang i 
samarbete med Hudiksvalls Näringslivs AB

Hudiksvalls Näringslivs AB arbetar för ökad tillväxt och 
sysselsättning i Hudiksvalls kommun. Vi stöttar befintliga företag, 
nyetableringar och nyföretagande i deras ambitioner att växa.

HNA är samarbetspartner till vårens mässa leva verka bo. Tillsammans 
skapar vi denna smått unika mötesplats för alla i Hudiksvalls Kommun.

Mattias Durnik, VD HNA
Telefon: 0650-55 66 30 www.hna.se



Anmälan till 
LEVA VERKA BO

Utställande varumärke/Företag:
Kontaktperson:
Telefon (direkt nr):      Fax nr:
E-post:       Webb:
Organisationsnr:
Faktureringsadress:
Andra fakturauppgifter:
Postadress – annat än fakturadressen:

Genomförandet av mässan, monter - och utställningsmaterial kommer från 
BOP Visuell Kommunikation i Hudiksvall. Vid byggfrågor, kontakta dem direkt.
www.bop-se.com eller 0650 - 54 20 30.

Vi önskar hyra:
Bredd:   Djup:    =   m² utomhus.
Bredd:   Djup:    =   m² inomhus/glysishallen.

Vi ställer ut följande produkter:

Underskrift beställare:
Namnförtydligande:

Kontrollera med ert försäkringsbolag att er företagsförsäkring även omfattar 
mässdeltagande. Om inte bör ni teckna en separat försäkring.

Faxa din anmälan till 0650 - 54 20 49 eller maila till info@gladahudikmassan.se  
Anmäl dig nu så vi kan ge bästa möjliga hjälp med planering och monterplacering. 
Sista anmälningsdag 15 mars 2014.

Anmälningsavgiften faktureras vid order. Monterytorna faktureras samtidigt men 
har en kredittid som sammanfaller med den 20 April, oavsett när ordern läggs. 
Grundtanken är att ytorna skall vara betalda då mässan startar.

0650-54 20 30 | info@gladahudikmassan.se | www.gladahudikmassan.se 


