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Välkommen till Kall 29-31 juli 2022!
Äntligen, efter två års uppehåll, har vi nu börjat planera Västgård Game Fair igen!
Det har varit två väldigt speciella år som vi nu
har lämnat bakom oss. VI börjar nu se fram
emot att få hälsa er välkommen till Kall i sommar igen. Vi har kommit en bit på väg med
planering av sommarens mässa och det känns
fantastiskt att skriva detta brev till er utställare och vi hoppas så klart att vi kan ses här på
Västgård sista helgen i juli.
Vi stävar efter att återigen skapa en genuin
mässa med bred riktning på lantliv och vildmark med allt vad det innebär. Utbudet som
ni utställare erbjuder lockar publik i alla åldrar
och med era produkter i mässmontrar i kom-

Egon Wikström
egon@vastgard.se
070 309 34 33

bination med tävlingar, uppvisningar och föredrag gör vi mässan - tillsammans med er - till
en trevlig och uppskattad helg.
På vår hemsida www.vastgard.se/gamefair
kommer vi att fylla på mer information eftersom vi kommer framåt med programmet. Följ
och gilla oss gärna på Facebook för att enkelt
ta del av det allra senaste nyheterna.
Vi hoppas så klart att ni kommer att trivas här
som vanligt. Hjärtligt välkommen med er anmälan till Västgård Game Fair 2022!
Med vänlig hälsning
Egon & Erik med personal

Erik Alexandersson
erik@vastgard.se
070 522 72 19

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

Markhyra: 350 kr/kvm (obs, minsta yta 9
kvm)
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Moms tillkommer på alla kostnader.

Monter anmälningsavgift: 1500 kr
inkl 3 utställarkort, campingavgift 1 st
husvagn på valfri camping på området,
företagsuppgifter i mässtidning
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Mässområdets öppettider
Fredag 29 juli, dag 10-17, kväll 18-01.
Lördag 30 juli, dag 10-17, kväll 18-01.
Söndag 31 juli, dag 10-15

Boende & faciliteter
• Separat utställarcamping
• Separata toaletter
• Tillgång till dusch, bad och bastu på Kallbadet (byns badhus)

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 2019 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: 1650 kr/st, 380V16A: 1850 kr/st
Godslagring inför mässa: 750 kr
Traktorlyft under mässa: 750 kr

Internet
Internetuppkoppling 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.

Mässtidning/skärmar på området
Passa på att synas med ditt företag i årets
mässtidning och på våra skärmar i området.
Fråga oss om mer info.

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

