
Vårgårdamässan 2018

Vårgårda har ett starkt näringsliv med många företag 
och ett stort engagemang. Vi har också ett rikt och 
omfattande föreningsliv. Under många år har vi valt att 
samla näringsliv och föreningsliv under två dagar 
vartannat år för att tillsammans visa upp vad Vårgårda 
har att erbjuda.

Syftet med Vårgårdamässan 2018 är att COI tillsammans med Vårgårda kommun skapar 
en mötesplats för aktörer i Vårgårda. Tanken är att utställare och besökare kan knyta an 
nya kontakter, hitta fler samarbeten och få upp ögonen för varandra. I år höjer vi även 
ribban och vill ha fler mässbesökare utifrån. Vårgårdas företag växer och behöver många 
olika kompetenser samtidigt som kommunen har en vision att växa.

Öppethållande

Mässans öppettider för allmänhet

Fredag 20 april 13.00 – 17.00
Lördag 21 april 10.00 – 15.00

Mässområdet skall vara utrymt 30 min efter stängning då nattbevakning börjar.

Övriga aktiviteter

Fredag 20 april 11.30 – 13.00
Center of innovation bjuder på lunch som avslutas med invigning av mässan. Självklart är 
du som utställare inbjuden  men du och dina kollegor behöver anmäla er, se separat 
inbjudan.

Fredagskvällen avslutas med mässsmingel och ”after fair” som startar direkt  efter 
mässans stängning. I varje anmälan ingår det två biljetter vilket innebär mat och ett glas 
vin/öl per biljett men det går bra att beställa fler!

Mässan stänger 17.00
Mingel med ”after fair” 17.30 – 22.00

Lördag 21 april 10.00-15.00

Modevisning samt dansuppträdanden på lördagen, start kl 13.00 på scenen.

Inflyttning och uppmontering
Monterplatserna blir tillgängliga under följande tider för inflyttning och uppmontering:

Torsdag 19 april 09.00 – 21.00
Fredag 20 april 08.00 – 11.00



Tillgång till monter under mässan
Under pågående mässa har monterpersonalen tillträde till sin monter tidigast 1 timma före 
öppnandet.

Eventuellt utbyte av varor eller införande av nya produkter under mässdagarna får äga 
rum från 1 timma före öppning. På annan tid endast mot särskilt tillstånd.

Vakthållning / Försäkring
Mässarrangören ombesörjer allmän vakthållning. Däremot ikläder sig mässarrangören inte 
något ansvar för utställda föremål eller försäkring av dessa,

Inbjudning och marknadsmaterial
Tillsammans kan vi nå långt. COI delar gärna med sig av marknadsmaterial, 
mässlogotyper och inbjudningar. Passa på att bjuda in kunder, leverantörer och kollegor 
för att visa upp ert företag och Vårgårda.

Ingen blockering
Reservutgångar, el-centraler och dörrar får absolut inte byggas för, eller på annat sätt 
göras svåråtkomliga eller blockeras.

Servering
På mässan finns servering med sallader, lunch, smörgåsar, korv, kaffe, kaffebröd och 
drycker.

Utflyttning och nedmontering
Mässan stänger Lördagen den 20 april kl 15.15. Fram till detta klockslag måste 
montrarna ovillkorligen vara bemannade.
Nedmontering får icke påbörjas före denna tidpunkt.

Vid utflyttningen är utställningsområdet öppet till kl 20.00 på lördagen.
Utställda föremål skall vara borttagna från mässområdet senast söndag 21 april kl 11.00.
Det material som då ej avhämtats kan mässledningen inte ansvara för.

Mässkansli
från torsdag den 19 april t o m lördag 21 april finns ett mässkansli upprättat i 
utställningshallen. Vi står till tjänst med alla önskade upplysningar och kommer att göra allt 
för att underlätta ert delatagande


