Inbjudan till företag att delta på
företagsmässan i GA-hallen under

Syssleträffen
lördag 4 nov
2017

Syssleträffen är ett heldagsevent med företagsmässa, aktiviteter och
underhållning för företaget, föreningen, familjen, släkten och kompisgänget. Syssleträffen arrangeras av Torsby kommun i samarbete med
föreningar & nya företagsnätveket i norra Klarälvdalen och Tuab.

Hej företagare!

Anmäl
företaget
senast
fredag 20
oktober.

Välkommen att ställa ut ditt företag
på Syssleträffens företagsmässa i
GA-hallen lördag 4 november kl. 11-16
Passa på, ställ ut och visa upp din verksamhet tillsammans med andra företagare i området. Vi erbjuder dig ett ypperligt tillfälle att synas och marknadsföra din verksamhet, knyta kontakter, träffa gamla
och nya kunder, göra affärer eller helt enkelt bara
informera dig om vilka fler företagare som finns i
området och vad de erbjuder.

Intressanta möten & roliga trivsamheter för små och stora besökare
på dagen - på kvällen blir det supébuffé och rockvänlig underhållning.
11-16 Företagsmässa med fri entré,
gratis familje- och barnaktiviteter
inom- och utomhus, rolig och skojfrisk underhållning och musik.
12-15 Försäljning av dagens lunch
Nedergårdens Vilt & Natur
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Kostnad & utställarplats/utrymme
Kostnaden för företag att delta är 1000 kr exkl. moms.
Detta ingår: Utställaryta, max 4x2 meter, ett utställarbord och två stolar, två fika- och lunchkuponger. Vid
behov av mer utställningsutrymme så försöker vi lösa
det i mån av plats när ni installerar er. Ta med eget
material så som dukar, pennor, papper, tejp, elkablar,
bjudgodis och annat som ni behöver under mässan.
Anmälan senast 20 oktober
Anmäl dig till mässan senast fredag 20 oktober till:
Anna-Lena Carlsson, koordinator, Torsby kommun på
e-post anna-lena.carlsson@torsby.se ellet tfn 0560-166 49.
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16-19 Paus
19-01 Supébuffé fr. Nedergårdens
Vilt & Natur och rockvänlig underhållning i GA-hallen.
Nedergårdens serverar supébuffé.
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Vi behöver följande uppgifter vid anmälan
Företagets namn, kontaktperson, telefonnr, e-post
och fullständig faktureringsadress.
Hör gärna av dig om du har frågor
Önskar du ytterligare info? Välkommen att
kontakta Anna-Lena Carlsson, se kontaktuppgifter ovan.

Årets företagare i
kommunen koras
och presenteras

Direkt
Dunder

av företagarorganisationen
Mer detaljerad info om din utställaryta, tidoch föreningen
punkt för installation/nedmontering av din
utställarplats m.m. får du också vid anmälan. Företagarna Värmland

Varmt välkommen!

under kvällen
i GA-hallen!

Se kommande
annonser för mer
info om dagens &
kvällen program, pris
och förköp till supébuffe
inkl.entré och endast entré

