
Utställarmöjligheter
TCS Lidingöloppet 22–24 september 2023



Lidingöloppsmässan 2023
Standardpaket Lidingövallen

Mässpaket 6 kvm 15.000 kr 
+ moms

• Väggar vita  
• Trådlöst internet 1 uppkoppling  
• Container för avfall 
• 1 bord , 2 stolar   

• Helpdesk
• El 10 AMP / 230V 
• Matta standard 
• Grovstäd monter 3 kvällar

• Väggar vita  
• Trådlöst internet 1 uppkoppling  
• Container för avfall 
• 1 bord , 2 stolar   

• Helpdesk 
• El 10 AMP / 230V 
• Matta standard 
• Grovstäd monter 3 kvällar

• Väggar vita  
• Trådlöst internet 1 uppkoppling  
• Container för avfall 
• 2 bord , 4 stolar   

• Helpdesk 
• El 10 AMP / 230V 
• Matta standard 
• Grovstäd monter 3 kvällar

Mässpaketen ovan är standardmontrar. Önskar ni en monter i en annan storlek, kontakta mässansvarig. 
Höjden på alla monterväggar är 2,5 m.

Beställer ni egen backdrop eller annan heltäckande bakgrund för er vägg, notera då att  den ska vara 
1 cm smalare i bredd än måttet på montern. Till exempel ska en montervägg om  3 m bredd vara 2,99 m 
(299 cm), 6 m bredd  5,99 m (599cm)  osv. 

Yta och monter efter eget mått

Mässpaket 9 kvm 22.000 kr 
+ moms

Mässpaket 12 kvm 30.000 kr 
+ moms



Lidingöloppsmässan 2023
Datum och tider

Lidingöloppet bygger väggar, el & matta 
Utställare levererar material* 
Utställare bygger & inreder monter 

Onsdag 20 september  08:00–17:00
Ons/Tor 20/21 september  15:00–17:00
Torsdag 21 september  13:00–20:00
Fredag 22 september 08:00–10:00

Fredag 22 september  12:00–21:00
Lördag 23 september  07:30–15:00
Söndag 24 september  07:30–14:00

Utställare river monterinredning 
Utställare ska tömt sin monter senast 
Utställare ska hämtat sina varor senast
(om varor/material lämnats över natten på anvisad plats)

Söndag 24 september  14:10
Söndag 24 september  16:00
Måndag 25 september 16:00

Uppbyggnad

Öppettider för besökare

Demontage

Lidingövallen , Kyrkvägen 56, Lidingö  

Om ni skickar materiel dagarna före öppning, markera med “Lidingöloppsmässan” och ert företags-
namn. Tid för leverans ons/tors bokas hos mässansvarig.

*Leveransadress material

Carina Thomasson , 070-793 40 73, carina.thomasson@lidingoloppet.se

Kontakt



• Företags-/organisationsnamn 
• Adress 
• Postnummer och ort 
• Organisationsnummer 
• Fakturaadress om annan än ovan 

Ange vilka produkter ni avser att sälja/marknadsföra 

Kontaktperson 
• Namn 
• Mobilnummer  
• E-post 
• Hemsida 

Välj mässpaket 
• Standardpaket 6, 9 el 12 kvm samt vanliga bord & stolar eller Ståbord & barstolar 
• Monter efter eget mått, ritning behöver skickas in för godkännande samt önskad bredd och längd 

Boka din plats

Anmälan skickas via e-post till Carina Thomasson, carina.thomasson@lidingoloppet.se 

I samband med att anmälan skickas in godkänns också villkoren för mässplats. Mässan är en utställ-
nings- och försäljningsmässa. Försäljningsmöjligheterna är begränsade på grund av våra sponsorers 
eller vår egen försäljning. Vi förbehåller sig rätten att godkänna och eventuellt avböja icke lämpliga 
utställare. Bekräftelse om erhållen plats skickas ut inom 7 dagar efter anmälan. Anmälan är bindande 
efter bekräftelse om erhållen plats skickats.

Mejla uppgifterna nedan

Anmälan


