
1 
 

Mässbyggare upphandlas till Elmia Subcontractor 2022 
Nu upphandlar Tillväxt Motala en leverantör som kan hjälpa oss under Elmia Subcontractor 2022. 
Mässan arrangeras den 15–17/11. Uppdraget innebär montage och demontage enligt specifikation 
nedan. Transport och eventuella logikostnader skall inkluderas i offerten. Tanken är att våra 
utställare kommer till ett dukat bord och kan koncentrera sig på försäljning och marknadsföring. 
Koordinering med Elmias kontaktpersoner inför, under och efter mässan ingår i uppdraget.    

• Montermått: 10× 10m. Monterplaceringar bestäms i samråd med utställare och leverantör 
• Antal utställare: 8 st  
• Trossbox på ben: 10 × 8 m, 6 m hög inkl. god belysning på samtliga monterplatser 
• Bardel i mitten: Ca 2,5 × 2,5 m  
• Matta: Grå, ska täcka hela ytan 

 

Mittsektionen/ bardelen i mitten ska vara utrustad med: 

• Kylskåp 
• Krokar att hänga av sig ytterkläder, under bardisken bakom skynke.  
• En kub ovanför som har samtliga utställares tryck (se bild på s.2). Höjd 5,5 m Motala, 

Östergötlands sjöstad ska vara synligt någonstans på kuben alt. barens väggar. 

 

Samtliga monterplatser ska vara utrustade med: 

• 1 skärm för visning av bildspel eller filmer. Min 50”. Skärmupphängningen ska vara försedd 
med företagets logotyp på fram- och baksida.  

• 1 st podie, med företagsnamn tryckt på framsidan och Tillväxt Motalas grafiska profil på 
sidorna.  

• 1 st hylla/produktställ för visning av produkter. 

 

Förbrukningsartiklar som ska tillhandahållas av leverantören: 

• Kaffemaskin  
• Pappersmuggar till kaffet  
• Servetter  
• Bryggkaffe & filter 

 

Tillväxt Motala AB tillhandhåller: 

• Ytan  
• Elförsörjning till monterytan  
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Foton från Elmia Subcontractor 2021 

 

Anbudet kommer utvärderas utifrån pris och erfarenhet av att ha byggt montrar tidigare.  

Det kan finnas möjlighet att teckna avtal om 1 + 1 år. Det eventuella extra året bygger på utställarnas 
upplevda nöjdhet med leverantören 2022.  

Medlemskap i Tillväxt Motala Ekonomisk förening premieras.  

Offert skickas till martin.johansson@tillvaxtmotala.se senast 30 augusti 2022.  

Vid frågor ring Martin Johansson, 070- 520 73 30, alt mejladress ovan. 


