
Läs mer på fjallvarldenevent.se 

ANMÄLAN

 Monteryta utomhus (minst 10 m2) 175 kr/m2

 Yta för bord (exkl. bord) 
 längd 2,5 m, djup 1,5 m 500 kr/st

 Mässtält inkl.9 m2 4 500 kr

 Mässtält inkl. 25 m2 mark 9 500 kr

 Elanslutning  300 kr

 Vôllargille 360 kr

ANNONS I MÄSSTIDNINGEN 
 Annons 1/16 sida 2 500 kr

 Annons 1/8 sida 5 000 kr

 Annons 1/4 sida 10 000 kr

 Annons 1/2 sida 15 000 kr

 Nätverkssida (hel sida) 25 000 kr

BOENDE  
Hotell Bruksvallsliden eller Bruksvallarnas Fjällhotell 

 Enkelrum med frukost 800 kr

 Dubbelrum med frukost  1 075 kr 
                     (Alla priser ex. moms)

Företag

Vi kommer att ställa ut följande artiklar/tjänster

Grundavgift tillkommer med 500 kr för utställarytan och 100 kr för 
bordsyta. I grundavgiften ingår utställarkort och plats i mässtidningens 
utställarregister.  Vid avbeställning betalas grundavgiften ej tillbaka 

Kontaktperson 

Adress

Postadress

Telefon/Mobil

E-post

Org. nr. 
Denna anmälan ligger till grund för en första monterfördelning och är 
bindande efter orderbekräftelse:

Ort

Datum

Firmatecknare/Utställare

Vi önskar bli kontaktade om företagsaktivitet

fjallvarldenevent.se 

En byvandring i underbar fjällmiljö där besökaren ges möjlighet att uppleva och utforska 
den över 300 år gamla fjällbyn 720 meter över havet. Helhetsupplevelsen med de 

klassiska kolbullarna, mötet med de lokala entreprenörerna, utställarna med de spännande 
produkterna, den välsmakande maten med lokal prägel, naturlig magi, prova på och mycket 

mer innebär två dagar med mersmak kryddad med frisk fjälluft.

ARRANGÖR:

Fyll i, scanna 
& skicka till:

info@fjallvarldenevent.se  
eller per post till Fjällvärlden Event AB, 

Vallarvägen 132, 840 97 Bruksvallarna



Vollargille 
Lördagens Vôllargille bjuder 
på en smakrik delikatessbuffé 

med lokala specialiteter, 
dans och underhållning i en 
gemytlig atmosfär. Helgens 
höjdpunkt, måste förbokas!

Efter en händelserik fredag 
kan du avsluta din mässdag 

med en härligt klassisk 
grillbuffé med rejäla kamben, 
mustiga korvar, goda såser 
och passande dryck. Buffén 

kryddas lite senare med  
lite rock´roll som också 

avslutar dagen.

Se vyerna
Här ges möjlighet att 

vidga dina vyer genom en 
spännande helikoptertur, 
vill du flyga lägre, prova 
ett lyft med den mäktiga 

luftballongen.

Fynda bland 
våra spännande 

utställare 

Byvandringen vänder 
sig till hela familjen med 

intresse för bl.a. djur, natur, 
matupplevelser och friluftsliv.

Läs mer på fjallvarldenevent.se Läs mer på fjallvarldenevent.se 

MACKEN

FJÄLLOST

BRUKSVALLSLIDEN ICA

TOPSPORT

FJÄLLTUREN  
SERVICESTATION

FJÄLLKÅTAN

TRÖA

FRÖJDVALLEN

BRUKSVALLARNAS 
RÖKERI

HÄST & VAGNTAXI
HÄST & VAGNTAXI

HÄST & VAGNTAXI

HÄST & VAGNTAXI

BRUKSVALLARNAS
FJÄLLHOTELL

“Vi vill tillsammans med våra 
utställare och partners skapa 

en ny reseanledning till fjällbyn 
Bruksvallarna med fokus på 

modern tradition, spännande 
möten och minnesvärda 

upplevelser”

Per-Åke Näsvall & Michael Althin 
mässgeneralerna och grundarna av 

Byvandringen


