ASVT:s Trottex AB:s

Mässa 2020
Elitauktionen
29 maj

Scandic Infra, Upplands Väsby

Travhästauktioner -

kom och skapa nya kontakter
ASVT:s Trottex AB, Sveriges ledande arrangör av travhästauktioner,
bildades i slutet av 1980-talet. Varje år anordnar vi auktioner i samband
med Solvallas Internationella Elitlopp och i år veckan innan Svenskt
Travkriterium.
Auktionerna är mötesplatser för alla inom travsporten. Hit kommer
alltifrån uppfödare till hästägare, tränare, kuskar och de som helt enkelt
har ett stort och brinnande intresse för trav i alla bemärkelser. Under
auktionsdagarna har vi både nationella och internationella besökare.
Observera att antalet monterplatser är begränsat. Skicka därför in
bifogad anmälningsblankett så snabbt du kan, så har du och ditt företag
stor chans att få en plats i folkvimlet.
Årets auktioner är förlagda till hotell Scandic Infra i Upplands Väsby.
Inom området finns flertalet restauranger och barer, där du kan följa
budgivningen via storbildsskärmar. Närheten till Solvalla bidrar
dessutom till att hotellet under Elitloppshelgen mer eller mindre är
fullbelagt av "travfolk".
Genom att vara med på mässan i samband med våra auktioner har du
alla möjligheter att visa upp ditt företag och dina produkter. Mässan ger
även många tillfällen att vårda både gamla som nya kontakter. Att ställa
ut på våra auktioner ökar även kunskapen om ditt företag, vilket är en
viktig del i företagets varumärkesbygge.
Missa heller inte möjligheten att annonsera i våra auktionskataloger.
Auktionskatalogerna trycks upp i 7 000 exemplar och sprids över hela
Trav-Sverige.

Plats: 			Mässhallen, Scandic Infra,

				Upplands Väsby

Skicka in bifogad anmälningsblankett till
				ASVT:s Trottex AB, c/o Stockholms
Travsällskap, Box 20501, 161 02 Bromma
				
eller mejla till tomas.nilsson@asvt.se
Bokning av monterplats:

Direktförsäljning på mässan är tillåten.
				
Däremot är det ej tillåtet att erbjuda
				alkohol.
Försäljning på mässan:

Monterservice:		 Vi erbjuder en komplett lösning med

				
				
				
				

byggnation, möbler, mattor och inredning.
Information från Svenska Mässkonsult AB
sänds ut till alla utställare när bokningen
har mottagits av oss.

Mässpriser: 		Endast Elitauktion:

Endast yta 3x2 m 2 700:Yta 3x2 m plus fällbord (1,80x0,70m) inkl
2 stolar 3 700:Färdig monter i priset ingår 6 kvadratmeter
yta, väggar, matta och eluttag. 6 000:Endast Kriterieauktionen
Endast yta 3x2 m 3 500:Yta 3x2 m plus fällbord 4 500:Färdig monter 6 500:Båda auktionerna
Endast yta 5 250:Yta 3x2 m plus fällbord 7 000:Färdig monter 10 500:-

Vid bokning av halvsidesannons eller mer i auktionskatalogen ges 10%
rabatt på bokad mässplats. Sista anmälningsdag för annons är 1 april.

Alla priser är exkl. moms.

Datum:			29 maj
Öppettider:		

15.00-auk. slut

Sista anmälningsdag:

4 maj
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