UNDERHÅLLNING & SHOWER PROVA PÅ-AKTIVITETER

24-26 juli
utställarinfo 2020
www.vastgard.se/gamefair
&
/vastgardgamefair

Välkommen till Kall
24-26 juli 2020!
Tiden går snabbt när man har roligt. 2020
firar vi 5-årsjubileum! Vi hoppas att du och
ditt företag/organisation vill vara med som
utställare och fira med oss, sista helgen i
juli.
Den unika atmosfären med alla härliga
möten skapar en plattform för goda affärer
under många år framåt. Samtidigt som vi
får möjlighet att umgås med nära och kära
och trivas tillsammans.
Västgård Game Fair arrangeras i Kall, Åre
Kommun, ca 10 mil väster om Östersund.
Västgård ligger vackert på en sydsluttning
med egen strandlinje längs med hela mässområdet och det vackraste panorama man
kan tänka sig över Kallsjön och Åreskutan.
Mässområdet med restaurangplan, campingar och parkeringar sträcker sig från
stranden ända upp till Kallvägen som går
genom Kalls kyrkby och dess vänliga service
med bland annat ICA butik och badhus. För
Er utställare har vi ordnat en egen camping.

Vår målsättning är att skapa en genuin
mässa med bred inriktning på lantliv och
vildmark med allt vad det innebär. Vi har
förmånen att ha utställare som med sitt
breda utbud lockar publik i alla åldrar. I kombination med ett rikt program fyllt av tävlingar, uppvisningar och föredrag m.m. vill vi
tillgodose så många intressen som möjligt.
På vår hemsida www.vastgard.se/gamefair
finns mer information om mässan och området samt en programsida som uppdateras
löpande. Vi rekommenderar också att “gilla
oss” på Facebook för att löpande enkelt ta
del av det allra senaste nyheterna.
Till våra tidigare utställare säger vi varmt
välkomna tillbaka. Ni som ännu inte besökt
oss som utställare välkomnar vi att upptäcka
och uppleva en gemytlig mässa med möjlighet till goda affärer.
Vi ser framemot er anmälan!
Egon, Erik & Casimir

Egon Wikström
VD & utställaransvarig

Erik Alexandersson
Bygg- och markansvarig

Casimir Wrede
Program- och hundansvarig

egon@vastgard.se
070 309 34 33

erik@vastgard.se
070 522 72 19

casimir@vastgard.se
070 865 36 00

FISKE & BÅT
Med sitt läge vid Kallsjön och den
46 meter långa piren bjuder mässområdet på fantastiska möjligheter att
visa upp produkter i en autentisk miljö.
Både utställare och besökare har på
mässan fiskerätt i Kallsjön, en perfekt
chans att testa utrusningen! Besökarna
är genuint fiskeintresserade och gör
gärna köp på plats.

HUND
Hos oss är hundar lika välkomna som
människor och hundägare uppmuntras
aktivt att delta i programpunkter som
dressyrkurser, apporttävlingar, uppvisningar, föreläsningar, agility eller
att använda hunddagiset vid huvudentrén. Det finns ett 20-tal rasklubbar
representerade – både jakt-, bruksoch rena sällskapshundar.

MAT &
HANTVERK
Mässområdet är uppbyggt för att
locka gästerna att i egen takt strosa
runt bland utställarna och klämma,
känna, provsmaka och samtala. Den
välavvägda mixen gör att det finns
något för alla och få mässbesökare
lämnar området tomhänta.

JAKT &
SKYTTE
Det 0,5 ha stora skytteområdet tillåter
testning av både hagelgevär och kulvapen. Kombinationen av skytte, jakthundsaktiviteter, kläder, tillbehör,
föreläsningar och kringaktiviteter gör
att jaktintresserade stannar länge på
mässområdet och tar med sig familj
och vänner.

MOTOR
Besökare är generellt motorintresserade och stora användare av
bil, skoter, traktor, ATV och UTV.
Utställningsytorna låter produkterna
komma till sin fulla rätt med Kallsjön
och Åreskutan som fond och mässans
myller bjuder in till interaktion.
Terrängbana finns för teståkning.

UNDERHÅLLNING
& SHOWER
Till oss kommer man även för att
umgås. På kvällen håller festområdet
öppet inpå småtimmarna med god
mat och dryck, dans och artistuppträdanden. Dagtid är det shower,
demovisningar och föreläsningar.
Passa på att umgås med kollegor,
partners och besökare efter mässan
och knyt viktiga kontakter.

HÄST
Precis vid huvudentrén ligger hästområdet med sina stora öppna ytor.
Placeringen gör att genomflödet av
folk är stort. Work shops och uppvisningar är stående inslag på mässan
lockar många åskådar.

JORD
& SKOG
Mässområdet erbjuder ypperliga
möjligheter att visa upp och testa
maskiner. Här samlas även många
skogsägare som gärna vill ha tips
och råd och knyta nya kontakter.
Stora flöden av besökare ger chans till
många kontaktytor.

MINIGAME FAIR
På Västgård Game Fair är det stor
fokus på familjen och många besökare
tar med sig barnen. Barnens favoritområde heter Mini-Game Fair och
lockar stora som små till lek, skönt
häng och att pröva på nya saker.

Information

Priser

Vi vill välkomna er till vackra Kallbygden och
mässan vid Åreskutan och Kallsjön. Kontakta
oss gärna om ni funderar på något.

Anmälningsavgift & markhyra
Monter anmälningsavgift: 1500 kr
inkl 3 utställarkort, campingavgift 1 st husvagn
på valfri camping på området, företagsuppgifter i mässtidning
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Markhyra: 350 kr/kvm (obs, minsta yta 9 kvm)
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Mässområdets öppettider
Fredag 24 juli, dag 10-17, kväll 18-01.
Lördag 25 juli, dag 10-17, kväll 18-01.
Söndag 26 juli, dag 10-15

Boende & faciliteter
• Separat utställarcamping
• Separata toaletter
• Tillgång till dusch, bad och bastu på Kallbadet (byns badhus)
• Specialpris på boende på hotell i Åre och
Kallbygden. Mer information fås vid anmälan.

Service
• Godslagring inför mässan finns tillgängligt
både inomhus (fabrikslokal 200 kvm) samt
utomhus.
• Transportbolag samt bussgods kör på
reguljär basis till Kall.
• Tillgång till utskrifter på kansliet (affischer,
flyers, banderoller, visitkort, roll-ups m.m.)
finns. Kontakta oss för prisuppgift.
• Värdekuponger för mat/dryck.
• ICA-affär finns i Kall, med mack (bensin &
diesel).

Mobil täckning - GPRS
• Mobil täckning för andra operatörer än Telia
är väldigt begränsad.
• Vi kommer likt föregående år att ha en
förstärkningsmast från Telia för att täcka
upp den ökade trafik stor koncentration av
folk ger.

Tält & mässmaterial
Det finns möjlighet att hyra tält via oss.
I tälthyran ingår inte markhyra, den bokas
separat. Fler alternativ och avtalsvilkor hittar ni
i separat tältbeställnings-dokument (kontakta
oss om ni saknar ett).

Övriga priser
Eluttag 220V10A: 1250 kr/st, 380V16A: 1450kr/st
Godslagring inför mässa: 750 kr
Traktorlyft under mässa: 750 kr

Internet
Internetuppkoppling för för datorer och fasta
kortdragare finns.
Tjänsten omfattar:
• dynamiskt tilldelad IP-adress för uppkoppling mot internet,
• hastighet på upp till 10 Mbit/s,
• ethernet anslutnings-punkt (RJ45) för kabel
till datorn m.m.
Pris 1500 kr (vid ev. Wifi tillkommer 500 kr)
Beställning sker på samma blankett som du
anmäler deltagande till mässan på. Det kommer
att finnas teknisk personal på plats före och
under mässan.

Marknadsföring
Vi marknadsför mässan genom en rad olika
kanaler bl.a. i dagspress, temamagasin, webbbanners och genom sociala medier, där vår
Facebook-sida har stor genomslagskraft.
• Mässtidningen trycks i ca 16000 ex och görs
tillgänglig för våra besökare på mässan.
Tidningen kommer också att finnas på olika
ställplatser i Jämtland (vi redovisar alla
platser på hemsidan), distribueras med Tidningen Härjedalen samt finnas digitalt på
hemsidan.
Passa på att visa ditt företag genom våra kanaler,
bl.a. på storbildsskärmen på området.

Västgård Game Fair AB, Kall Kallvägen 50, 837 93 Järpen
0647-410 50 | info@vastgard.se | www.vastgard.se/gamefair

Mässtidning
(och Kallendarium)
Mässtidningen innehåller program, utställarlista,
karta över området, reportage, info för besökaren
m.m. Vi vet att våra besökare uppskattar mässtidningen i tryckt format, och år för år försöker vi att
utveckla produkten. I år ändrar vi distributionen till
fler ställplatser runtom i Jämtland.
Fördelen med digitalt är att det går att uppdatera vid
behov. Vill man hålla koll på ändringar i programmet
så hänvisar vi till den digitala tidningen, vilket medför
bra trafik från besökare och bra exponering för annonsörer.

26-28 juli
2019

mässtidning + kallendarium
Välkommen sid 3. Berners sid 4. Ullbergsarkivet sid 7.
Hästarenan sid 8. Extremsportshow sid 10. Hundtorget sid 12.
Hunterfuel sid 14. Trollen släpps lös sid 15. Program mittuppslag.
Skytte sid 20. Vid bryggan sid 20. Hela jakthunden sid 21.
Föredrag sid 22. Allt om Jakt & Vapen sid 23. Besöksinfo sid 24.
Kväll på Västgård sid 26. Atomic Swing sid 27. Karta sid 28.
Utställarlista sid 29. Mer info på vastgard.se/gamefair
Volkswagen

2019 års mässtidningtidning

Undrar ni något är det bara att slå en
pling eller maila oss på 0647-41050
respektive info@vastgard.se
// Daniel & Anne

Halvsida
(stående)
101x303 mm

Helsida
208x303 mm
Eller 230x325 mm
+ 5 mm utfall

PRISER*
Helsida ..........................11000 kr
Halvsida ........................6000 kr
Kvartssida ........................3500 kr
Åttondel ............................2500 kr

*Hjälp
med annonsutformning
ingår i
priset!

DATUM
Sista bokningsdag ................... 19 juni
Materialdag (färdig annons) ..... 3 juli
Utgivning ..............v29 (ställplatser)
15 juli (TH)

Kvartssida
(stående)
101x149 mm

Halvsida
(liggande)
208x149 mm

UPPLAGA
16 000 ex
Största delen läggs ut på butiker,
mackar m.m. i Jämtland. En del
bladas in i tidningen TH. Resten finns
för besökare på mässan.

Åttondel
101x72 mm

Västgård Game Fair AB, Kall Kallvägen 50, 837 93 Järpen
0647-410 50 | info@vastgard.se | vastgard.se/gamefair

Kvartssida
(liggande)
208x72 mm

DIGITALT

Bildskärmar
Ta chansen att synas på våra skärmar (storbild + TV)

15%

RABATT

FREDAG 10:00-19:00
LÖRDAG 10:00-19:00
SÖNDAG 10:00-15:00
Rullande slinga med 30 min
reklam per timme.

på digital annonsering
om du samtidigt köper
printannons.

PRISER
10 sekunder ......................................... 420 kr/st
20 sekunder ...................................... 840 kr/st,
30 sekunder .....................................1 260 kr/st
Minsta beställning: 1680 kr

Observera att tidsytan kan ta
slut då total reklamtid är 30
min per timme.

PRISEXEMPEL

10

SEKUNDER

4 visningar/timme ...............................1680 kr
8 visningar/timme ..............................3360 kr
16 visningar/timme ............................6720 kr

20

10 sekunder kostar 420 kr/st, minsta
beställning är 4 st 10 sekunders-visningar
(1680 kr). Vi rekommenderar dock att
öka på antalet visningar.
Se exempel till vänster.

SEKUNDER

4 visningar/timme ..............................3360 kr
8 visningar/timme ..............................6720 kr
16 visningar/timme .......................... 13440 kr

Specialbudskap enstaka
gånger samt längre filmer/
presentationer säljes i mån
av plats.

30 SEKUNDER
4 visningar/timme ............................5 040 kr
8 visningar/timme ...........................10080 kr
12 visningar/timme .........................15120 kr

ANNONSPRODUKTION
Har du en printannons tillkommer
ingen kostnad. Vi kan hjälpa till med
en animerad presentation. Produktion
kostar från 600 kr.

Vill du synas
i våra sändningar
från området?
Kontakta oss så
berättar vi mer.

Västgård Game Fair AB, Kall Kallvägen 50, 837 93 Järpen
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BOKNING

Bokning
Anne Wikström, 0647-41050, anne@vastgard.se

Materialspecifikation
VI HJÄLPER DIG
Vi kan hjälpa dig med både print- och digitalannons. I båda fallen så vill vi ha in material senast
26 juni så att vi hinner skapa en annons samt skicka ut korrektur.
• Budskap - Rubrik, text, erbjudande
• Logo - Gärna vektoriserad (.eps eller .pdf). I annat fall så högupplöst som möjligt.
• Högupplösta bilder
• Kontaktuppgifter - Hemsida, Facebook

SKICKA IN EGET MATERIAL
PRINT (MÄSSTIDNING)
• Annons i bokat format. Kom ihåg ev. utfall
vid helsidesannons.
• Högupplöst pdf, 300 dpi.
• CMYK
• Senast 3 juli vill hi ha er färdiga annons

DIGITALT (SKÄRMAR)
• Video eller bild (jpeg), 1920x1080
• Stillbildsversion (jpeg) i 1920x1080
• 72 dpi, RGB
• Filtyp .mp4, 25 fps i bokad längd.
• Senast 17 juli vill hi ha er annons

LEVERANS & KONTAKT
Skicka material till daniel@vastgard.se. Större filer kan med fördel Sprendas (www.sprend.com),
då till samma e-post.
Vid frågor, kontakta Daniel på daniel@vastgard.se eller 070-333 04 04.

Västgård Game Fair AB, Kall Kallvägen 50, 837 93 Järpen
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