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VECKA/MÄSSA
Vi har nu dragit igång planeringen inför årets Må Bra – vecka/mässa.
Om Ni vill ställa ut på mässan eller ordna en aktivitet under Må Bra-veckan
så anmäler Ni er på Älmhults kommuns webbplats www.almhult.se/mabra
OBS! Förutsättningen för att delta på mässan är att man är med under
båda mässdagarna!
Må Bra-veckan genomförs under tiden lördagen 20 – söndagen
28 oktober 2012.
Må Bra-mässan är lördagen och söndagen 20 – 21 oktober 2012 kl.
10:00-15:00 i Haganässkolan, Älmhult
Som arrangör förbehåller vi oss rätten att prioritera vid fördelning av
montrar samt om anmälningar överstiger de platser som finns till
förfogande välja medverkande.
Vår förhoppning är givetvis att vi skall kunna erbjuda plats till alla som vill
medverka!
Mässavgiften är 700 kr för en monter. Extra monter kostar 500 kr/monter.
En monter är ca 3 m lång och ca 1,5 m djup, inkl. 1 bord ca 80x120 cm.
Avgiften betalas in på bankgironummer 5720-0073.
Inbetalningen märks med Må Bra-mässa och företaget/föreningens namn.
Sista anmälningsdag är den 1 september.
OBS! Anmälan blir registrerad först när avgiften är betald.
För föreningar som vill ha plats eller genomföra aktivitet utomhus utgår
ingen avgift.
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Marknadsföringen av mässan och veckan kommer att följa planen från
tidigare år med annonsering och affischering.
Program för Må Bra–veckan och mässan kommer att finnas på Älmhults
kommuns webbplats. Som arrangör annonserar vi bl.a. i Kommuninfo och
tidningarna Smålänningen, Smålandsposten och Norra Skåne.
Respektive utställare svarar för sin/sina annonser inför veckan och
mässan.

Vid frågor kontakta fritidsintendent Thomas Franzén, telefon 0476/551 30,
thomas.franzen@almhult.se eller folkhälsosamordnare Anette Andersson,
telefon 0476/ 551 22, nette.andersson@almhult

Med vänlig hälsning
Anette Andersson
Folkhälsosamordnare

