HEJ UTSTÄLLARE!
NU ÄR DET CIRKA 3 MÅNADER KVAR TILL ÅRETS STÖRSTA PROVKÖRNINGSDAG! HÄR KOMMER
ETT PAR NYHETER OCH PUNKTER SOM VI VILL UPPDATERA ER OM.

VI VÄLKOMNAR WORK-WEAR STREET

Nytt för i år är att vi under Transportbilsdagen kommer att ha en egen sektion som vi kallar för workwear-street. Det blir en
egen avdelning på plats där besökarna även kan titta på nyheter och trender inom arbets-, skydds, & varselkläder.
PÅMINNELSE OM EL

Hittills är det endast 4st företag som bokat el till sin monteryta. Vet ni med er att ni behöver el till er monter uppskattar vi
om ni bokar på det så snart som möjligt. Det går att göra senare men det underlättar för alla parter ju tidigare det blir gjort.
UPPDATERAD UTSTÄLLARKARTA

Nedan finner ni uppdaterad översikt över området med den nya Workwear-streetsektionen.

BILUTSTÄLLARE
GEMENSAMT TÄLT
BILINREDNING
ÖVRIGA UTSTÄLLARE
WORKWEAR-STREET

DETALJERAD UTSTÄLLARKARTA BILAR OCH BILINREDARE

Nedan följer en översikt över hur billeverantörer och bilinredare är placerade. Observera att ”monternumren” är preliminära
och mindre justering av placeringar kan komma att ske. Bilden är inte helt 100% skalenlig.

Klicka här eller på bilden före större version.
Vi återkommer inom kort med detaljerad utställarkarta även för övriga utställare.
ERBJUDANDEN

Förlåt om vi tjatar - men vi erbjuder som tidigare nämnt kostnadsfri annonsering för er utställare i våra tidningar om ni har
erbjudanden/tävlingar/kampanjer mm. avsedda för Transportbilsdagen som vi kan promota.
Har ni erbjudanden eller annat som vi kan dra på inför denna dag får ni gärna maila över dom (bilder + info) till
rickard.carlsson@projektmedia.se
HELENE GÅR PÅ FÖRÄLDRALEDIGHET

Helene som är koordinator för eventet går fr.o.m. 4 juni på föräldraledighet men kommer att finnas tillgänglig i mån av tid
och möjlighet på mail och telefon. Hennes mail kommer att besvaras med autoreply, men samtliga mail tas emot av både
Helene och resten av teamet på Transportbilsdagen.
Har ni frågor kring dagen som behöver besvaras brådskande kan ni i första led kontakta Peter Hedengran på telefon
070-743 19 16 alt. maila till peter@projektmedia.se tills vikarie är på plats fr.o.m. början på augusti.

KONTAKTPERSONER
Peter Hedengran, försäljningschef
Rickard Carlsson, publisher
Roger Carlsson, key account
Magnus Deutgen, säljare
Helene Loewinski, eventansvarig

peter.hedengran@dmh.nu
rickard.carlsson@dmh.nu
roger.carlsson@dmh.nu
magnus.deutgen@dmh.nu
helene.loewinski@dmh.nu

08-510 608 91, 070-743 19 16
08-510 608 92, 070-482 13 27
08-510 608 95, 070-845 53 08
070-733 46 02
08-510 608 94, 073-512 81 13

