Mässa 2017

&

26 maj samt 28-29 september
Wenngarn Slott, Sigtuna

Travhästauktioner kom och skapa nya kontakter
I år flyttar Trottex auktioner till Wenngarn Slott i Sigtuna. Auktionerna
arrangeras i samband med att Elitloppet och Svenskt Travkriterium körs
på Solvalla 26 maj respektive 28-29 september.
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.
Mässan är förlagd till området kring boxområdet och auktionslokalen.
Mässan arrangeras utomhus.
Genom att delta i mässorna i samband med årets auktioner har ni alla
möjligheter att visa upp ert företag och era produkter för en stor hästoch lantbruksintresserad publik. Mässan ger även många tillfällen
att vårda både gamla som nya kontakter samt inte att förglömma
möjligheten att rekrytera nya medarbetare. Att ställa ut på våra
auktioner ökar även kunskapen om Ditt företag, vilket är en viktig del i
företagets varumärkesbygge.
Har Ni några frågor så kontakta Trottex, tel. 08- 445 23 00 eller
trottex@asvt.se

VARMT VÄLKOMNA TILL ÅRETS AUKTIONSMÄSSOR!

Plats:

Auktionsområdet på Wenngarn Slott

Bokning av monterplats:

Skicka in bifogad anmälningsblankett till
ASVT:s Trottex AB, 161 89 Stockholm
senast 1 maj alternativt 1 september.

Försäljning på mässan:

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

Varken Trottex eller Wenngarn har mässutrustning att hyra ut.
Mässdeltagare ansvarar själv för tält och eventuella möbler mm.

Hotellalternativ:

Wenngarn
event@wenngarn.se
Bokningskod: trottex
Hotell Kristina, Sigtuna
event@wenngarn.se
Bokningskod: trottex
Scandic Infra City, Upplands Väsby
08-517 344 00, scandichotels.se
Bokningskod: BASV250517
Från 990:- enkelrum/natt och 1190:dubbelrum/natt om bokar före 20170421

Wenngarn slott ligger 15 minuter från Arlanda
(ca 20 km) och 5 minuter norr om Sigtuna. Från
Uppsala tar det ca 20 minuter och en dryg halvtimme från Stockholm eller Enköping via väg
263.

