
Varmt välkommen som utställare på Borr & Spräng 2019 

Succémässan nu för 6:e året i rad! 

Precis som tidigare år erbjuder vi monteryta både utomhus och inomhus och bokning av 
lunch, middag/underhållning och hotell sker separat och ingår inte i utställarpaketet för 

större flexibilitet för er utställare.  

Torsdagen avrundas med en rejäl middag med underhållning och möjlighet att sova över. 
Vi ser fram emot dessa dagar tillsammans med er och hälsar er varmt välkomna som 

utställare! 

Arrangörer :
Borr & Spräng 2019 arrangeras av BEF, Epiroc , LIFA och 
Sandvik. 
Plats : Aronsborgs Konferensanläggning i Bålsta  



Program 
Fredagen den 17 maj 

Tillträde för utställarna torsdag 16/5 efter kl 12.00. För ytterligare information och 
beställning av el/ lyfthjälp osv kontakta Anette anette@bef.nu 

Fredagen den 17maj: 

9-17 Mässan öppen,  fri entré. Utställning och seminarier. 
Lunch och kaffe serveras under dagen. 

17-19 Mingel, den uppskattade spa-anläggningen på Aronsborg är öppen för oss och 
möjlighet till chokladprovning för den som vill. 

19.00 Fördrink 
19.30  Middag med underhållning 

   Möjlighet till övernattning på Aronsborg     (antal rum begränsat, boka i tid!)   

Lördagen den 18 maj : 
 08.00-10.00  Frukost 
Utcheckning senast kl 10.00 / Nedmontering av montrar under dagen 

Monterpaket: 

Stora paketet – 6 st 30 000 kr 
• 100 kvm
• 30 min presentationstid under seminariet

Mellan paketet – 9 st 20 000 kr 
• 50 kvm
• 30 min presentationstid under seminariet

Lilla paketet - inomhus 8 st, utomhus 8 st  10 000 kr 
• 10 kvm monteryta
• 30 min presentation under seminariet

Priser för boende och mat som ni kan boka till utöver monterplats: 

Dagpaket - lunch och fm och em. fika 
250 kr  

Middag 
595 kr 

Hotell 
Enkelrum med frukost på fredagen - 2200 kr Dubbelrum 
med frukost på fredagen 2 personer – 2900 kr 



Marknadsföringsplan: 
• Samtliga utställare får inbjudan att sända till sina kunder.
• Egen hemsida ( http://bef.nu/borrochsprang/)där ert företag  presenteras.
• Facebook som löpande presenterar utställare och annan information om 

mässan.
• Annonsering i BEF-Nytt  och Infrastruktur.
• Marknadsföring genom utställarnas kanaler så som kundtidningar, hemsidor, 

Facebook-sidor samt nyhetsbrev.

För anmälan och mer information eller frågor : 

Anette Broman  anette@bef.nu   070- 6936898  
Patrik Jansson    patrik@bef.nu  070- 698 70 72 

Varmt Välkomna! 



 




