
	

	
	

 
 
Praktisk information till utställare 
 
 
Datum & tid  4-5 november 2022, fredag kl. 10.00-16.00 & lördag kl.10.00-16.00. 

 
Plats  Vemdalsskalets Högfjällshotell samt skalets torg. 
 
Inflyttning  Torsdag kl. 08.00-20.00. 
 
Utflyttning  Lördag kl. 16.00-19.00 (Montermaterial som finns kvar efter utflyttning 

debiteras med 500:-/dygn). 
 
Mässhyra Stora Mässhallen Bo/bygg inomhus                         

945:-/kvm (Delägare i Destination Vemdalen AB 850:-/kvm). 
Standardmontern är 6 kvm (3x2 meter). Ett begränsat antal 4 kvm resp. 
8 kvm montrar finns att tillgå. Vita monterväggar ingår (spånskiva i vit 
laminat 2,5 meter hög) och ett eluttag 2200V/10A.  

 
Mat- och Hantverkstorg inomhus 
1075:- (975:- för delägare i  Destination Vemdalen AB). Ett eluttag 
2200V/10A ingår. Ett bord ingår bordsskiva som är 1,20 x 70 cm. Ligger 
mitt emot mässhallen i en central del av mässan. Priset är för en yta på 
ca. 2x2 meter.  

 
Utetorget (endast yta) 
200:-/kvm. Ligger mitt utanför Vemdalsskalets Högfjällshotell samt 
skalets torg där alla gäster passerar när de ska gå in till mässhallen 
inomhus. 
 
Torgplatser  
Marknadsstånd begränsat antal med en bordsskiva som är 220x80 cm, 
400 kr för två dagar plus kvadratmeterpris på 3x2 kvm.  
 
El till Utetorget & Torgplatser 
El max 2200 W/10A pris 300:-. 
El max 11000 W/16A pris 500:-. 
OBS! Behöver du starkare ström för husvagn, stekbord, ugn, fritös eller 
annat? Kontakta då oss kring din önskade mängd watt. 

 
Nyhet! Presentation i Hovdesalen  
Inspirerande till besökare i säljande syfte. 20 min på scen enligt schema, 
pris 970 kr.  

 
Kaffe ingår till alla utställare under mässdagarna.  
(Alla priserna är exkl. moms). 

 
 
 
 
 
 



	

	
	

 
 
Betalning/Anmälan Gör din anmälan direkt via denna länk: 

https://sv.surveymonkey.com/r/lodgelya2022 
 Så fort vi har behandlat din order, skickas ett svarsmail från oss som en 
bekräftelse på din bokning. Senare kommer en faktura med 10 dagars 
betalningsvillkor som måste vara betald innan du sätter upp din monter. 
På samma länk anmäler du även om du vill köpa annonsplats i 
mässtidningen. Priser och info se separat bifogad fil. 

 
Monterservice Monterservice beställs direkt av Scanems AB som är mässbyggare och 

vår samarbetspartner. De har bord, stolar, skåp, diskar, mattor, 
spotlights etc. Priser se bifogat blad. Tel. 070-830 73 00 

 
Försäljning  Direktförsäljning är tillåten på mässan. 
 
Leveransadress Vemdalsskalets Högfjällshotell, Nya landsvägen 40, (Lastbryggan bakom 

Högfjällshotellet) 846 94 Vemdalen. 
 
Gods Behöver ni en traktor för att lyfta av gods så ska traktor beställas i förväg 

hos Vemdalens Åkeri på tel. 0684-301 49 eller hos Vemdalsgrävarn tel. 
070-5180521. Traktortjänst betalas av beställaren. Ring när godset 
kommer fram på telefon 0703-832429 (Linnea Frisk, Destination 
Vemdalen). 

 
Boende  Vemdalsskalets Högfjällshotell 
                                               Dubbelrum inkl. frukost från 1000:-/rum/natt. 
                                               Enkelrum inkl. frukost från 780:-/rum/natt. 
                                               4-5 bäddslägenheter med självhushåll: 1300:- /lgh/natt. 
                                               Avresestäd 4-5 bäddslägenhet: 1600:-  
                                               Frukost: 125:-/person 
                                               Linneset inkl. stor/liten handduk: 175:-/set. 
                                               Boka på tel. 0684-151 00 eller mail: info@vemdalsskalet.com 
                                               (priserna för boende och mat är inkl. moms)  
 
Frukost, lunch & middag Mat serveras intill mässan. Du behöver bara föranmäla dig till 

utställarmiddagen på fredagskväll, det gör du direkt på anmälan till 
mässan. En trevlig middag med utställare som bjuder på sällskapliga 
samtal. Fördrink vid 18.30 och middag 19.00.  

                                               Pris: 2-rättersmeny: 575:- per person inkluderar välkomstdrink samt 2 
glas öl/ 2 glas vin (alkoholfritt alternativ finns) samt kaffe och kaka. 
(Alkoholfria alternativ finns). 
Luncher finns att köpa på plats. 
(priserna för boende och mat är inkl. moms)  

 
Frågor ang. bokning av monter & annonsplats i mässtidning kontakta: 
Linnea Frisk 
Mässansvarig 
Destination Vemdalen 
Telefon 070-383 24 29 
info@vemdalen.se 
Webbadress: www.lodgelya.se 


