
MÄSSA/UTSTÄLLNING 2008  

Mina tankar om vad som är bra att ha med – tänka på inför kommande mässor.
Noterat i samband med och efter Vildmarksmässan 2008  

Vid kontakter med Mässan före/inför kommande mässa.

Transporter
Boka transport i god tid, dag o klockslag för båda vägarna.
Räkna med att det går åt minst en kombibil att köra ömtåliga saker i. Jag har 
använt mig av min Toyota Hi-Ace. Ta med en pirra att köra det material på som 
transporterats med egen bil.

Packning
Packa så långt möjligt allt på lastpallar. Detta då det fungerar alldles utmärkt att 
lyfta in i lastbil via baklyften, föraren har med en egen eltruck som kan kör med 
på bilen. På mässan har man truckar med förare som kör ut allt på pall till den 
tilldelade montern.

Föremål, värden
Gör en förteckning över vad som kommer att ställas ut, prissätt varje föremål, 
sammanräkna det totala. Maila över förteckningen med den totala summan till 
kontaktpersonen på Mässan

Försäkring
Begär en försäkring som täcker det totala värdet av det som skall ställas ut. 
Begär en bekräftelse på försäkringen

Personal
Boka upp de som skall medverka inför mässan, packa materialet, medverka vid 
transporten, bygga montern, bemanna utställningen, återtransportera materialet, 
återställa i Tankhuset
Kalkylera med att det i alla lägen blir ett rejält bortfall av de som lovat ställa 
upp. Under mässan, räkna med att det som skall bemanna montern även vill ha 
gott om tid på sig att se hela mässan samt att äta lunch osv.

Entrébiljetter
Beställ biljetter för utställare till samtliga som skall bemanna montern i god tid. 
Biljetterna blir personliga.
Beställ biljetter för att dela ut till SDHF:s vänner som vi vill bjuda in till mässan.
Boka i god tid. Biljetterna skickas via post till angiven person.
Under montering av mässan erhåller de som arbetar speciella ”pass”



Montern
Beräkna med en hel dag för att transportera samt bygga montern. Det kan ta lite 
extra tid i samband med intransporter samt att få truck med förare till 
lastpallarna. Bra att ha med egen pallvagn för att själva kunna flytta på de 
tyngsta föremålen vid ”möbleringen”

Montern
Beställ wire från tak i god tid från mässan om något skall hängas upp eller 
stöttas. T.ex. upprättstående dykare, stagning av den alltid så klena väggen. Den 
viker sig enbart av att ställa några flaskpaket mot. Än värre blir det med föremål 
som monteras på väggen.
 Bra och enkelt är det att bygga utställningen med hjälp av de lastpallar som 
användes vid transport av materialet. Enkelt att täcka pallarna med tyg.

Montern
Gör små skyltar att sätta upp bredvid de utställda föremålen. Skyltar där det 
framgår:
Vad det är, namn, beskrivning
 tillverkningsår – under vilken tidsperiod det använts
Viktigt då det är svårt hinna med att finnas till för alla intresserade samt att 
många inte frågar i första hand.

Förvaring värdesaker
Ta med en låda eller box att förvara plånböcker, väskor, kameror och liknande i 
under mässan. Hänglås med flera nycklar till.

Trycksaker
Boka – ta fram i mycket god tid det material som skall delas ut till 
mässbesökarna. Info om SDHF, inbetalningskort medlemskap.

Medlemmar
Värva företags och föreningsmedlemmar under mässan. Funnit att ”nära” 
utställare går att locka till att bli medlemmar.

Utställning – monter
Stor bild över Dyktankhuset, stor karta som visar hur hitta till oss.
Jag fann att jag saknade dessa båda under senaste mässan



Vad lockar besökarna
Funnit att vissa prylar lockar lite extra
Doppingen
Tungdykare uppklädda - stående
Dykare uppklädda – stående
Sökdrake
Tryckkammare

Dokumentation
Gör en förteckning över allt som finns i montern när den är färdig. Ta digitala 
bilder på allt. Detta är ett måste om det mot förmodan skulle försvinna något.

Lasse Holm
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