
 
 

ERBJUDANDE TILL GNESTA HANDEL GNESTA EXPO 2016 
 
Vårt mål är att få in 50 utställare och att dessa representerar ett tvärsnitt av 
vad Gnesta med omnejd har att erbjuda. Ett litet extra fokus sätter vi på 
företag som tillhandahåller lite mer lättillgängliga produkter som är av 
intresse för konsumenter. Drömmen vore ju att kunna presentera ett antal av 
de fantastiska mathantverkare vi har i vårt direkta närområde. Det vore 
fantastiskt både för utställarna och de boende i Gnesta. 
 
Då företag som verkar inom Gnesta Handel är till stor del mycket av det vi 
strävar efter att få till mässan. Av förklarliga skäl kan det dock vara svårt att 
delta på mässan butikerna är öppna och måste bemannas. Därför har vi 
försökt knyta samman de två med förhoppningen om att skapa mer trafik till 
både mässa och butikerna.  
 
Detta gör vi genom ett rabatthäfte som får agera lite dragplåster i 
annonsering och kommunikation. Alla erbjudanden kommer att summeras 
och värderas i pengar. Häftet får man på mässan när man går därifrån med 
förhoppningen om att man efter mässbesöket går på byn för att göra klipp. 
(Kanske ska Gnesta Handel dela ut det? J) 
 
Alla handlare får, om de vill, en eller två rabattkuponger i häftet. Väljer man 
en önskar vi ett erbjudande som gäller den 8 oktober. Väljer man två bör ett 
erbjudande ligga lite över tid. 
 
Detta får ni utan kostnad. Den motprestation vi önskar från er är att ni 
förlänger era öppettider till 15. Mässan håller öppet 11-15 och mest tryck 
brukar det vara fram till 14. På så vis ska vi alla ha en chans att få ut 
maximalt av denna aktivitet.  
 
 
Det vi behöver från ser senast den 14 september är: 
1. Er logotyp (gärna jpg eller eps, minst 150 dpi) 
2. Ert erbjudande/erbjudanden. 
 
Detta mailar ni till: info@gnestaexpo.se. 
 
Har ni frågor, funderingar eller idéer. Hör av er till per mail eller ring Sabrina 
0766-433538 
 


