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expanderar!expanderar!

Efter 3 Efter 3 åår som en r som en inomhusinomhus--
mmäässassa, intar nu , intar nu NorrExpoNorrExpo

hela Bunge Flygfhela Bunge Flygfäältlt
llöördagen den 11 maj rdagen den 11 maj 

mellan 10mellan 10--16.16.

FFööretag, Fretag, Fööreningar och reningar och 
Myndigheter som gynnar och Myndigheter som gynnar och 

vväärnar om norra Gotlands rnar om norra Gotlands 
tillvtillvääxt inbjuds att stxt inbjuds att stäälla ut plla ut påå

åårets evenemang;rets evenemang;

NorrExpoNorrExpo 20132013

Förutom flyghangarens inomhusmässa blir 
det; En utomhusavdelning där ni kan visa 
upp det som  passar sig bäst utomhus.
Ett aktivitetsfält för aktiviteter som tex rör på
sig och kräver stora ytor.

Möjligheterna är oändliga på Bunge 
Flygfälts 108 hektar stora område.

Hör av dig med dina idéer om hur du vill 
exponera ditt företag, förening eller 
myndighet så hjälper vi i arbetsgruppen dig 
att skräddarsy din NorrExponeringsyta
utifrån dina önskemål.
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FFöör mer information / Anmr mer information / Anmäälan!lan!
Möjligheterna är oändliga på Bunge Flygfälts 108 
hektar stora område.

Hör av dig med dina idéer om hur du vill exponera ditt 
företag, förening eller myndighet så hjälper vi i 
arbetsgruppen dig att skräddarsy din 
NorrExponeringsyta utifrån dina önskemål.

Kontaktperson: Esso Eriksson
Telefon: 0735-322 118
E-post: esso@raukair.se

Kostnader och villkorKostnader och villkor
Deltagaravgiften 2013 är 2000 kr
Inkluderar
- utställningsyta 3*3 m inomhus eller
obegränsad utställningsyta utomhus.

- Tillgång till 1-fas 240 VAC (endast inomhus)
- Två lunchbiljetter
- Två biljetter till kvällens middag.

Som medlem i FFFF erhålls 200 kr i rabatt*.

Lägg in NorrExpo loggan med datum och tid på er 
hemsida (startsida) och erhåll 200 kr i rabatt*.

Extra biljetter** till lunch och middag
Lunchbiljetter 75 kr/pers
Middagsbiljett 250 kr/pers

*   Anmälan efter 25 april innebär att rabatter uteblir.
**  Lunch- och middagsbiljetter måste beställas 

i samband med anmälan.

Se till att informera era kunder sSe till att informera era kunder såå att de kommer att de kommer 
och besoch besööker er pker er påå NorrExpoNorrExpo. Bungehallen skickar . Bungehallen skickar 
ut information till Ca 700 kunder.ut information till Ca 700 kunder.
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MMäässa / Utstssa / Utstäällningllning
NorrExponeringsyta - Det nya begreppet inom mäss-
och evenemangsvärlden.

Har du drömt om att visa upp alla dina entreprenad 
maskiner, en stuga eller en båt på en mässa? Normalt 
blir exponeringar som kräver stora ytor väldigt dyrt, men 
inte på NorrExpo!

Vi vill att du släpar med dig det du behöver för att visa 
vad just ditt företag, förening eller myndighet kan göra 
för alla företag och personer på Norra Gotland.

Inne i mässhalen är utrymmet begränsat, men utanför 
hangaren finns 108 hektar som vi disponerar lördagen 
den 11 maj.

TTäänk stort, tnk stort, täänk stnk stöörst!rst!
Nu har du chansen att synas!Nu har du chansen att synas!

Straffsparksturnering!Straffsparksturnering!
Fårösunds GoIK bjuder in till straffsparksturnering 
under Norrexpo 2013. Det kommer att gå av stapeln på
eftermiddagen med start kl. 14.00.

Innan själva huvudturneringen har alla möjlighet att 
skjuta in sig i turneringen genom att göra ett straff mål.
Alla som sätter en straff mellan 13:00-14:00 är med i 
huvudturneringen. Man får max 3 chanser.

När huvudturneringen startar kl. 14:00 är det bara mål 
som räknas. Missar man är man
utslagen. Segraren får ett årskort
till FgoIK´s hemmamatcher 2013.

Titta efter vår flagga för att hitta oss!

Mycket välkomna / FgoIK

Bunge FlymuseumBunge Flymuseum
Kom och se Viggen, Draken,
Lansen, SK60 och många
andra flygplan. I biografen
visas flygfilmer under hela
dagen. Museet håller öppet
till mässan är slut.

Prova pProva påå golfgolf
Sporten som inte bara är utmanande utan också
fostrande. En perfekt aktivitet för barn och ungdomar. 
Dessutom är det inte speciellt dyrt jämfört med många 
andra sporter.

Slite Golfklubb finns på plats hela
dagen. Besök dem och prova att
spela ett golfhål på NorrExpo.
Instruktör finns på plats.

Alternativa miljövänliga drivmedel
för bilar och fordon. El- och biogas är de mest växande 
alternativen i Sverige idag. På NorrExpo finns bägge 
alternativen att se.

Plats & Tid fPlats & Tid föör r NorrExpoNorrExpo
11 maj mellan 10:00 och 16:0011 maj mellan 10:00 och 16:00


