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Mässplanering och inbjudan vintern 2015!
Marknadsför dig och möt kunder, kontakter och media på den Italienska, Tyska och Franska
marknaden. Föreningen erbjuder följande fyra marknadsplatser för medlemmarna.
Italien – Pescare Show, 7-9 februari, Vicenza
n
I Italiens norra del, längs järn- och motorvägarna mellan Milano och
Venedig. Grannstäder är Verona och Padova. Delen av landet präglas av
tätare befolkning, starkare ekonomi och större fiskeintresse. Vicenza är
välkänd som mässtad. Vid besök 2013 noterades att besökarna var bättre på
språk än vid Bologna-mässan. Mässan gav ett bra intryck.
Tyskland – Faszination Angeln, 21-22 februari, Lingen
d
Arrangeras av ett förlag där ägarna brinner för fiske. Har under sex år byggt
upp en stabil publik. Lingen är en mindre stad, två timmars tågresa norr om
Düsseldorf, mellan Ruhrområdet och holländska gränsen. Ca 12 000
besökare visade på ett gott underlag. Vi deltog 2013 och utställarnas omdöme blev att det var en av
de bättre mässor de deltagit på.
Frankrike – Salon de la Pechê, 27-28 februari, Paris
e
Salon de la Pechê, 27-28 februari, Paris. 19:e året och en av de större
mässorna i Frankrike. Publiken är blandad, allt från äldre till barnfamiljer,
många är erfarna och söker gädda/gös-upplevelser eller flugfiske och fjäll.
Flera researrangörer brukar ställa ut vilket ger tillfälle till nätverkande. En
marknad med potential där det är värdefullt att på plats möta kunder, visa sig och knyta kontakter.
Sverige – Sportfiskemässan, 20-22 mars, Elmia/Jönköping
e
Sportfiskemässan, 20-22 mars, Elmia/Jönköping. Vi har en monter med
mycket bra läge vid Stora scenen, se separat inbjudan och anmälningstid.

Vi erbjuder en Sverige-samlingsmonter! Ca 2,5-3 m djup och sektioner om ca 1,5 m bredd. Vägg i
bakkant, ca 2-2,5 m hög och plats för egen roll-up. Bord ingår med egen snygg vepa i tyg med din
bild/logotype, golvmatta och elanslutning för pc/motsvarande.
Beräknat pris blir mellan 4 500 – 6 000 kr/sektion beroende på antal utställare och slutförhandling
med arrangören. Pris exklusive moms. OBS - Din preliminära anmälan mailas senast den 8
december till henrik.t@SwedenFishing.com!
Vi återkommer med detaljerna och då får du bekräfta din medverkan. Vi hjälper givetvis till med
reseplanering. Har du frågor - ring mig eller Henke Larsson!

Vänliga Hälsningar från oss - och glöm inte 8 december är du hygglig!
Henrik Thomke, Projektledare, 0707 497 071 henrik.t@swedenfishing.com
Henrik Larsson, Kontaktperson, 0730 274 800 henrik.l@swedenfishing.com
Vår vision: Sverige ska bli ledande inom hållbar fisketurism.
Våra kärnvärden: * Hållbar fisketurism * Engagerat värdskap * Kvalitet/Kompetens *

