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Utställare: 
Företag/Organisation 

Organisationsnummer 

Kontaktperson 

E-postadress

Mobilnummer 

Fakturareferens 

Fakturaadress/Epost/E-faktura 

Bokning av mässmonter 18-19 november: 
Pris per m2: 4900 kr exkl moms för två dagar inkl bransch- och 
kompetensutveckling på eftermiddagen den 17 november. 
Sista minuten-bokning (1 - 14 dagar före mässdag): +50% tillägg 

Rabatt för er som ställt ut tidigare på Solmässan: 
Om en gång tidigare: 5% rabatt 
Om två gånger tidigare: 10% rabatt 
Om tre eller fyra gånger tidigare: 15% rabatt 
Om fem gånger tidigare: 20% rabatt 

Ange antal år ni ställt ut: 
 1 gång  
 2 gånger  
 3 - 4 gånger  
 Vi har ställt ut 5 gånger! 

 Vet ej (vi har koll, så du 
behöver inte veta!) 

Detta ingår vid bokning av monter: 
 Matta i valfri färg
 Bakväggar och 1 - 3 meter sidoväggar i svart tyg beroende på

monterns placering (se monterritning på www.solmassa.se)
 El (dosa med 3 uttag)
 Fika och lunch för en person vid bokning av monter upp till 6 m2

annars för två personer
 Parkeringsplats för elfordon (max ett fordon per 6 m2 bokad

monteryta) för demo eller till er stripade företagselbil.
 Halvdag kompetensutveckling den 17 november ca kl 13.00 –

16.00 inkl eftermiddagsfika.

Ange önskad storlek på monter: 
 6 m2 
 9 m2 
 12 m2 
 Större än 12 m2, ange 

storlek: 

Ange önskad färg på matta: 
 Svart 
 Mörkgrå 
 Blå 
 Röd 

Önskad placering (prel) 
Se monterritning på www.solmassa.se för lediga platser. 

Ange önskad monterplats: 

Önskar boka montermöbler och tält för utomhusbruk mm 
Vår monterbyggare från Projecta kontaktar er innan mässan. 

 Ja 
 Nej 

http://www.solmassa.se/
http://www.solmassa.se/
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Monterpersonal 

Kort presentation av er organisation 

Övriga önskemål: 

Önskar parkeringsplats för större elfordon utomhus 
Större elfordon, såsom elbilar och elbåtar, erbjuds parkeringsplats 
utomhus i direkt anslutning till mässhallen. En parkeringsplats ingår per 
6 m2 bokad monteryta. Möjlighet finns att boka sk partytält över 
fordonet. 

Mindre elfordon, såsom elcyklar, elmopeder, elscootrar mm, visas med 
fördel upp inomhus i er bokade monter. Ingen begränsning i antal 
elfordon, men fordonet inkl. ev. möblering måste få plats i montern. 

Ja, ange typ av större elfordon: 
 Elbil, demo 
 Stripad företagsbil som 

laddas med el 
 Elbåt 
 Annat, ange: 

Ange antal större elfordon: 

Önskar erbjuda provkörning av elfordon på travbanan 
Pris: 4000 kr/elfordon. OBS! Bokning av monter krävs för att kunna 
erbjuda provkörning. 

 Ja, ange antal elfordon för 
provkörning: 

Önskar att hålla föredrag under mässdagen i angränsande lokal: 
10 minuter: 4000 kronor 
20 minuter: 8000 kronor 
30 minuter: 12000 kronor 

Ja, ange önskad tid: 
 10 minuter 
 20 minuter 
 30 minuter 

Namn Deltar den 
17 november
på komp.utv.dag 
(ja/nej) 

Intresserad av 
gemensam 
middag den 18 
nov (ja/nej) 

Ev matpreferenser 

Er presentationstext:  
Max 50 ord, för publicering på mässans 
hemsida och andra sociala medier.  
Mässarrangören redigerar ner för långa 
texter. 
Nyckelord: (tex solpaneler, batterilager, 
laddning, elfordon) 

# 
# 
# 

Er hemsida: 

Andra önskemål: 

http://www.solmassa.se/
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Sponsorskap: 
Vill ni synas lite extra på våra mässor?  Som sponsor får ni extra exponering före och under mässdagarna, vilket 
ger extra möjligheter att nå ut till mässans besökare och utställare. Välj bland tre olika sponsorpaket: Guld, Silver 
eller Brons. 

Genom att returnera detta dokument ifyllt till bokamonter@solmassa.se per epost, godkänner ni att följa 
nedanstående betalningspolicy och gällande avbokningsregler. Glöm inte att även bifoga er logotyp. 

Betalningspolicy 
Efter att vi tagit emot er bokning faktureras ni för bokningen. Betalning ska vara Sustainacon Sweden AB eller MaFalls AB tillhanda inom 20 
dagar från fakturadatum på utställd faktura. Vid utebliven betalning debiteras ni påminnelseavgift om 100 kronor samt dröjsmålsränta 
motsvarande referensränta plus åtta procent. Samtliga priser är exkl moms. 

Avbokningsregler 
Vid avbokning fram till 45 dagar före mässan debiteras 25 procent av monterkostnaden. Vid avbokning fram till 30 dagar före mässan 
debiteras 50 procent av monterkostnaden. Vid avbokning som sker mindre än 21 dagar till mässan debiteras 100 procent av 
monterkostnaden. 

Covid-19 och force majeure 
Om omständigheter sker som är utom vår kontroll eller vid för få bokningar som förhindrar att mässan genomförs, berättigar det oss att 
häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd. Ingen debitering för avbokning utgår i dessa fall och fakturor för monterbokning som 
betalats återbetalas. 

Sponsorpaket Guld Silver Brons 
Pris: 40 000 kr 20 000 kr 10 000 kr 

Följande exponering ingår: 

 i alla utskick, annonser och trycksaker från
mässarrangören X 

 arrangera getTogether till självkostnadspris
kvällen före mässorna där er organisation
kan presenteras på valfritt sätt.

X 

 tryck av logotyp på utställarnas
korthållarband till självkostnadspris X 

 skyltning på ett stort antal TV-skärmar i och
omkring mässhallen X X 

 i mässans nyhetsbrev X X 
 vid mässentré och på scen X X 
 på mässans sociala medier X X 
 hålla föredrag på mässan 30 min 20 min 10 min 
 på mässans hemsida X X X 
 Antal fribiljetter till inbjudna

(inkl kaffe & kaka) 40 20 10 

Vi önskar boka följande sponsorpaket (sätt X): 
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