
Bokningsavtal 2023 
avser bokning av monter i en eller flera av orterna: 

 Eriksbergshallen, Göteborg 31 mars – 1 april
 Nöjesfabriken, Karlstad 26 april
 Solvalla, Stockholm 8 – 9 september

inkl halvdag med kompetens- och branschutveckling i 
samband med inflyttningen (ej Karlstad). 

Utställare: 
Företag/Organisation 

Organisationsnr 

Kontaktperson 

E-postadress till kontaktperson

Mobilnummer till kontaktperson 

Postadress (gata, postnr och stad) 

Fakturareferens 

Fakturaadress/Epost/E-faktura 

Bokning av monter 
Eriksbergshallen, Göteborg – 31 mars – 1 april 2023  
(inflytt 30 mars) 
Pris per m2 för vanlig monteryta: 3500 kr exkl moms inkl 3 timmar 
bransch- och kompetensutveckling i samband med inflytt. 
Pris per större elfordon: 29 500 kr exkl moms för ca 20 m2 inomhus. 

Nöjesfabriken, Karlstad 26 april 2023 (inflytt 25 april) 
Pris per m2 för vanlig monteryta: 2000 kr exkl moms. 
Pris per större elfordon: 18 000 kr exkl moms för ca 20 m2 inomhus. 

Solvalla, Stockholm 8 - 9 september 2023  
(inflytt 7 september) 
Pris per m2 för vanlig monteryta: 4500 kr exkl moms inkl 3 timmar 
bransch- och kompetensutveckling i samband med inflytt. 
Pris per större elfordon: 39 500 kr exkl moms för 6 m2 monter 
inomhus med matta och väggar och ca 14 m2 utomhus för ert 
elfordon i direkt anslutning till mässhallen. Möjlighet att boka större 
monter mot tillägg finns, se gällande kvm-priser här ovan. Möjlighet 
finns också att boka sk partytält över fordonet, vilket görs i 
möbelbokningen. 

Sista minuten-bokning (1 - 14 dagar före mässdag): +50% tillägg 

OBS! Mindre elfordon, såsom elcyklar, elmopeder, elscootrar mm: 
Ingen begränsning i antal elfordon eller monterstorlek, men fordon 
inkl. ev. möblering måste få plats på den bokade/angivna 
monterytan. 

Ange orter: 
 Nöjesfabriken, Karlstad 
 Eriksbergshallen, Göteborg 
 Solvalla, Stockholm 

Ange typ av monter: 
 Vanlig monter (ej elfordon). 

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

storlek: 

 Utställningsplats för större 
elfordon. 
Ange typ av fordon: 
 Elbil 
 Elbåt 
 Annat: 

Ange antal fordon: 

Ange önskad placering: 
(se monterkartor på solmassa.se) 
i Göteborg: 
i Karlstad: 
i Stockholm:  
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Monterpersonal 

Fler poäng ger högre rabatt: 
 Vi är medlem i föreningen Svensk solenergi: +1 poäng 
 Vi bokar monter senast 30 november 2022: +1 poäng per 

inbokad ort (max 3 poäng) 
 Vi var utställare på Solmässan under 2022: +1 poäng 
 Vi har ställt ut tidigare år på Solmässan: +1 poäng 

Er poäng är: 

2 poäng ger 5% rabatt 
3 poäng ger 10% rabatt 
4 poäng ger 15% rabatt 
5 poäng ger 20% rabatt 
≤6 poäng ger 30% rabatt 

Detta ingår: 
 Matta i valfri färg (gäller ej fordonsplatser)
 Bak- och sidoväggar i svart tyg beroende på monterns

placering, se orangefärgade linjer i ritningar på
www.solmassa.se.

 El (dosa med 3 uttag)
 Fika och lunch för en person vid bokning av 6 m2 annars för

två personer.
 Halvdag kompetensutveckling på inflyttningsdagen, ca kl

13.00 – 16.00 inkl eftermiddagsfika (ej Karlstad)

Ange önskad färg på matta (gäller ej 
fordonsplatser): 
 Svart 
 Mörkgrå 
 Blå 
 Röd 

Önskar boka montermöbler mm 
Vår monterbyggare från Projecta kontaktar er innan resp mässa. 

 Ja 
 Nej 

Enbart vid bokning av fordonsplats:  
Önskar erbjuda provkörning: 
Stockholm: Provkörning på 1,8 km lång asfalterad 
hastighetsbegränsad bana belägen innanför själva travbanan. 
Pris per elfordon: 4000 kr exkl moms.  

Karlstad och Göteborg: Provkörning i stadstrafik.  
Pris per elfordon: 500 kr exkl moms per dygn för bokning av 
parkeringsplats utomhus i anslutning till resp mässhall. 

OBS! Bokning av monter krävs för att kunna erbjuda provkörning. 

OBS! Av praktiska skäl är det inte möjligt att erbjuda provkörning av 
de elfordon ni har på utställningsplats inomhus i Göteborg och 
Karlstad resp utomhus i Stockholm. 

Ange orter ni önskar erbjuda 
provkörning på och antal elfordon: 
 Karlstad, antal: 
 Göteborg, antal: 
 Stockholm, antal: 

Namn (En person/dag vid bokning av monter 
upp till 6 m2 eller per elfordon annars två 
personer. Extra personal i montern/elfordon: 
750 kr/person/dag inkl fika och lunch)
 

Om bokning av 
flera orter, ange 
ort: (Gbg, Kd, 
Sthlm) 

Önskar delta på 
halvdag med 
kompetensutv. 
(ej Karlstad) 

Ev matpreferenser 

http://www.solmassa.se/
http://www.solmassa.se/
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Föredrag 

Kort presentation av er organisation 

Övriga önskemål: 

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

OBS! Samma rabattsystem gäller här som för bokning av monter. 
Er samlade poäng:     !

OBS! Ovan gäller för de som bokat monter. Önskar ni hålla 
föredrag utan att boka monter, hänvisar vi till att teckna 
sponsoravtal.   

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

Ange var ni önskar hålla föredrag: 
 Göteborg 
 Karlstad 
 Stockholm 

Rubrik och kort beskrivande text av ert 
föredrag:  
Max 50 ord. Mässarrangören redigerar 
ner för långa texter. 

Rubrik och text: 

Önskemål om tidpunkt för föredraget:  Förmiddag 
 Lunch 
 Eftermiddag 
 Sen eftermiddag 

Er presentationstext:  
Max 50 ord, för publicering på mässans 
hemsida och andra sociala medier.  
Mässarrangören redigerar ner för långa 
texter. 

Om ni deltog under 2022 och vill använda samma text, nyckelord och 
hemsida, lämna fälten tomma! 

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. 
Fotografering 
Bilder som är tagna från våra mässor kan komma att publiceras på mässans webbplats, sociala nätverk och tryckt material där 
Solmässan publicerar material. Det är respektive utställares ansvar att samtycke till fotografering av den egna monterpersonalen finns. 
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 2023 Guld Silver Brons 
Pris: 60 000 kr 30 000 kr 15 000 kr 

Följande exponering ingår:    
 

 i alla utskick, annonser och trycksaker från 
mässarrangören X   

 arrangera getTogether till självkostnadspris 
en kväll under mässdagarna där er 
organisation kan presenteras på valfritt sätt.  

X   

 tryck av logotyp på utställarnas 
korthållarband till självkostnadspris X   

 skyltning 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) fördelas valfritt på de 
aktuella mässorterna 

50 25 10  

Vi önskar boka följande sponsorpaket:    
 

http://www.solmassa.se/
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