EXPO
2022

GLADA MÖTEN MED UNIK MÅLGRUPP
Lördagen den 3 september 2022 arrangeras den 38:e upplagan av Tjejmilen.
I samband med loppet arrangeras även Tjejmilen Expo 1-3/9. Här erbjuder vi er utställare att träffa en engagerad
och hängiven målgrupp. Alla som ska springa loppet kommer till Expot för att hämta sin nummerlapp, även allmänheten är välkommen. Gratis inträde. 2022 är vi tillbaka i FuturPensionhallen på Östermalms IP.

BOKNING
I år utökar vi utställningsytan och erbjuder även monterplatser både inne i hallen samt utanför
FuturPensionhallen. Det innebär 2 olika prisalternativ för våra standardmontrar. (Expoyta bokas i mån av plats och
du gör dina tillval på kommande sidor.)
Vid bokning av monter, maila in ert ifyllda bokningsformulär senast den 14 april. Har ni några frågor eller vill
boka, kontakta Sophie Ottosson på sophie.ottosson@marathongruppen.se eller 070-422 54 47.

FLER EXPONERINGSMÖJLIGHETER
Banaktivering | För att maximera våra deltagares upplevelse arrangerar vi aktiveringar längs med banan.
Sponsorer och samarbetspartners kan ordna underhållning och olika happenings för löpare, publik eller både
och. Här får ni en unik möjlighet att visa ert varumärke och ett fantastiskt tillfälle att uppleva en av Sveriges
största folkfester i loppets epicentrum!
Goodiebag | När våra löpare hämtar ut sin nummerlapp på expot tar vi tillfället i akt att skämma bort dem lite
extra med en goodiebag. Denna innehåller produkter som deltagare kan ha användning av innan eller efter
loppet. Har ni en produkt som löpare bara inte kan klara sig utan?! Då har ni världens chans att marknadsföra
den direkt till er målgrupp.
Tryckta ytor | Det finns ytterligare möjligheter att synas på ex bankartan, entrévepan, en backdrop i expot, osv.
Vid dessa ytor får ni en fin spridning eftersom många besökare tar foton och lägger ut på sina sociala medier.
För mer information om extra exponering, kontakta sponsoransvarig Rasmus Olofsson på
rasmus.olofsson@marathongruppen.se

ÖPPETTIDER EXPO
Besökstider Danicahallen:
Torsdag den 1 september kl 15.00-20.00
Fredag den 2 september kl 10.00-20.00
Lördag den 3 september kl 09.00-13.00
Etablering:
Onsdag den 31 augusti kl 15.00.
Klart torsdag kl 13.00

UTSTÄLLARCAFÉ
För att hålla energin uppe under hela expot erbjuder
vi er utställare möjlighet att beställa lunchsallader
som ni hämtar i utställarcaféet bredvid expohallen.
I utställarcaféts tält finns plats att sitta och äta. Här
erbjuds även enklare fika.

Avetablering:
Lördag den 3 september kl 13.00-18.00

ÄTA KAKAN OCH HA DEN
KVAR

Vi vet att er tid är dyrbar. Ni kanske
behöver vara på fler ställen samtidigt men
ändå slippa välja. Inga problem, vi ordnar
det! Med vårt paket så täcker vi era införsäljningsmöjligheter utan att ni behöver
vara på plats.
Monter | 3 m x 3 m (större monter via offert)
Vepa | 3000x2500mm
Mässpersonal | Under expots öppettider
Branding | Vi displayar önskat material
och mässkläder åt er.

MONTERBOKNING
Standardmonter inne*
Annan storlek inne*

3 m x 3 m (9 kvm)
6 m x 3 m (18 kvm)
9 m x 3 m (36 kvm)

25 000 SEK
50 000 SEK
75 000 SEK

(*i priset ingår; internet alt. 1, eluttag 240V, grå matta, vita mässväggar med aluprofil, 1 bord, 1 stol, tillgång till sopcontainer & helpdesk. 4 lunch- och 4 fikabiljetter.)
Exakta mått på 3x3m monterns bakvägg: 2950 mm bred & 2406 mm hög.

Standardmonter ute
Annan storlek ute

3 m x 3 m (9 kvm)
6 m x 3 m (18 kvm)
9 m x 3 m (36 kvm)

20 000 SEK
40 000 SEK
60 000 SEK

(Ni ombesörjer produkter, kläder och material)

Pris | 35 000 kr

Kontakta Sophie Ottosson/kundansvarig

(*i priset ingår; internet alt.1, eluttag 249V, golv, vitt tält, 1 bord, 1 stol, tillgång till
sopcontainer & helpdesk. 4 lunch- och 4 fikabiljetter.)

EXPO 2022
EXTRAVAL
Internetaccess
Atl 1* | (ingår i monterpriset)
Alt 2* | 1 995 SEK
Alt 3* | 3 995 SEK
Alt 1 | Trådlös access till dator, mobiltelefon eller surfplatta. Lämplig för enklare demonstrationer.
Alt 2 | Trådlös access med eget SSID och högre kapacitet. Lämplig för tex demonstrationsvisning av app i flera smartphones eller surfplattor. Bra lösning för handdator för betalkort eller kundhantering.
Alt 3 | Trådad access via egen kabel till monter. Lämplig för access till kassasystem, mediaspelare eller datorer som har separat utrusning, t.ex. VPN
eller endast inkoppling med nätverkskabel.
Önskar du stor internetkapacitet, be om offert. (Internet stängs av lördag kl 20.00)

El

Överliggare mässvägg

230V 16A/1-fas | 0 SEK
400V 16A/3-fas | 1 000 SEK
400V 32A/3-fas | 2 500 SEK
400V 63A/3-fas | 4 000 SEK

Inkl.logga | 2 800 SEK

TV (inkl. stativ, usb-ingång, frakt)

Spotlights | 500 SEK/st Antal

46 tum | 4 000 SEK
58 tum | 5 500 SEK

Egen pirra under Expot | 500 SEK

Förbokning av lunch/middag
För att hålla energin uppe under hela expot erbjuder vi er utställare möjlighet att förboka er lunch & middag. Vi ordnar en matig
sallad inkl. dryck som ni kan hämta ut i utställarcafét. (Meddela allergier vid bokning)
Torsdag

st Lunch á 99 SEK			

st Middag á 99 SEK

Fredag

st Lunch á 99 SEK			

st Middag á 99 SEK

Lördag

st Lunch á 99 SEK

Inredning

Fällbart bord (M170)
180 cm x 80 cm
Antal
st á 200 SEK

Fällbart ståbord (M311)
60 cm Ø, 110 cm hög
Antal
st á 350 SEK

Ståbord med strumpa
(ST100) finns fler färger
Antal
st á 500 SEK

Infodisk (M502)
H105 cm, B150 cm, D64 cm
Antal
st á 1400 SEK

Broschyrställ (KM330)
Plåt 5 A4 fack. H150 cm, B25 cm
Antal
st á 350 SEK

Fällbar stol i plast (M501)
Antal
st á 120 SEK

Lagerhylla
90 x 45 x 140 cm
Antal
st á 600 SEK

Barstol (M600)
Sitthöjd 70 cm
Antal
st á 180 SEK

Duk till fällbart bord (B2103)
240 cm x 130 cm
Antal
st á 150 SEK

Konstväxt- fikus (M920)
165 cm exkl.kruka
Antal
st á 460 SEK
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• Tävling/intressant erbjudande
• Bjud in era befintliga kunder
• Glad och närvarande personal
• En genomtänkt monter

75

BESTÄLLARE
Företag/Organisation:		
Org nr:		
Fakturadress:				Postadress:
Telefon:		 E-mail:
Kontaktperson:
Kontaktperson på plats:
Tel:
När ni undertecknar detta avtal samtycker ni till att era personuppgifter samt bilder sparas i Marathongruppens
register.
Alla priser är exklusive moms.

KONTAKT MARATHONGRUPPEN
Detaljplaneringsansvarig EXPO
Sophie Ottosson
Box 15124, 167 15 Bromma
Besöksadress: Gustavslundsvägen 18
Växel: 08 545 664 40
Mobil: 070 422 54 47
sophie.ottosson@marathongruppen.se

FLER EXPO ATT SYNAS PÅ
RAMBOLL STOCKHOLM HALVMARATHON EXPO 4-5 september 2022

ASICS STOCKHOLM MARATHON
EXPO 1-3 juni 2023

Allmänna villkor
Utställaren äger rätt att utan debitering frånträda beställningen av monteryta om hen skriftligen anmäler detta inom
7 dagar efter bokning skickats. Vid avbokning fram till 5 aug debiteras 50% av kostnaden för monterytan.
Vid senare avbokning debiteras 100% av kostnaden för monterytan. Alla priser är exlusive moms.
Försäljningsmöjligheterna är begränsade p.g.a. våra sponsorers försäljning. Kontakta oss gällande försäljning och
demo på plats.

