
Smålandsmontern är sedan länge ett begrepp på Elmia Subcontractor och ger dig som utställare bra 
draghjälp. Besökarna hittar till oss och vet att vi samlar ett urval av de bästa underleverantörsföretagen 
från hela Småland. Smålandsmontern är känd för sin öppna monterlayout som bidrar till en stor 
genomströmning av besökare och läget nedanför trappan i hall D är dessutom ett av mässans bästa!

I och med förra årets kraftfulla uppfräschning av hela monterlayouten kommer det inte ske några 
banbrytande förändringar under innevarande år, utan främst finjusteringar utifrån den feedback vi erhållit 
från utställarna i 2017-års Smålandsmonter. Vår ambition är att samlingsmontern skall förmedla industri 
i framkant, god konkurrenskraft samt internationalisering.

Välkommen att ställa ut i Smålandsmontern på
Elmia Subcontractor 13 - 16 november 2018



Småland i kraftiga blockbokstäver visar på solid grund, kraft och styrka. Gnistljus på en plåt skall 
associera till industri, hårt arbete, gedigen kunskap och att småländska underleverantörer absolut är 
redo för en alltmer global och uppkopplad värld. Färgen i mattan ligger i linje med Smålandlogotypen 
och särskiljer sig markant från övriga utställares. Den 16 m2 stora LED-bildskärmen ovanför monterytan, 
riktad rakt emot rulltrappan som leder ned i D-hallen, blev verkligen det lyft för Smålandsmontern 2017 
som vi hoppades på och kommer därför att ingå även i årets monterlayout. Precis som föregående år 
kommer alla utställare i samlingsmontern att för en mindre summa erbjudas att göra storslagen reklam 
på LED-skärmen med rörliga bilder och/eller animationer för ert specifika företag och er monter inom 
Smålandsmontern.

Den totala monterytan är på 492 kvm och vi kan erbjuda totalt 37 st utställningsytor i år. Det 
gemensamma caféet, med mässans bästa kaffe och daglig servering av äkta småländsk ostkaka, finns 
främst till för våra utställare och deras gäster, men fungerar även som ett dragplåster för övriga besökare. 

Samlingsmontern innefattar 30 st displaymoduler med en golvyta på ca 6,25 kvm för vardera modul 
samt 7 st fria ytor av varierande storlek. Priser för respektive ytor redovisas på sidan 4 i det här 
informationsmaterialet.
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Monter: Displaymoduler till 
mittenmontrar (öar)
En fristående displaymodul utformad 
som en ljuslåda med hjälp av LED-
ljus kommer användas till samtliga 
modulbaserade montrar. Varje 
utställare har sin egen yta på ena 
sida av displayen, där man utformar 
sitt eget budskap. Ljuslådan förses 
med ett sublimerat polyestertyg 
(vepa) som vi printar ert valfria 
budskap med egen design på. 
Vepan förses också med speciella 
gummilister för att kunna spännas 
upp utan att tyget skrynklas. Det 
sitter även ett 1500x350 mm stort 
hyllplan drygt 800 mm upp från 
golvet för exponeringsmöjlighet 
av era produkter. Exponeringsytan 
(vepan) ovanför hyllplanet 
belyses inifrån med hjälp av LED-
belysning, medan området under 
hyllan inte är belyst. Placera 
därmed inget viktigt budskap på 
vepan här under, då det lätt kan 
skymmas av både monterpodiet 
och visningsprodukterna. Till 
varje modulmonter ingår även ett 
monterpodie för exponering av 
mindre produkter, pennor, godis eller andra ”giveaways”. Inuti själva podiet finns även möjlighet till mindre 
förvaring samt att man som utställare kan få sin logotype exponerad på sidorna till en mindre kostnad.

Monter: Friytor
En displaymodul utformad som 
en stor ljuslåda med hjälp av 
LED-ljus kommer att kunna 
användas på friytorna. Den 
placeras då emot befintlig 
montervägg. Modulmåtten är 
2000 mm på bredden och 3000 
mm på höjden, med ett djup 
på 150 mm. Ljuslådan förses 
med ett sublimerat polyestertyg 
(vepa) som vi printar ert valfria 
budskap med egen design 
på. Vepan förses också med 
speciella gummilister för att 
kunna spännas upp utan att 
tyget skrynklas. Som utställare 
har du hela displayytan till ditt 
förfogande för ert budskap.
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Monterpriser
Smålandsmontern har i dagsläget totalt 37 platser, uppdelade på 7 friytor och 30 st displaymoduler. 
Caféet är beläget mellan monter 17 och 20 (alltså på platserna 18 och 19) medan vi numera placerat två 
mindre konferensrum samt en utställargarderob på monterplats nummer 2. Bokning av konferensrum 
under mässveckan görs via cafévärden i montercaféet.
 
Priserna för årets mässa visas nedan. Beskrivning av vad som ingår i priset och vad som INTE ingår 
redovisas på nästkommande sida.

MONTERNUMMER 9-16 samt 33-40
Pris: 34 000 kr

MONTERNUMMER 17-32
Pris: 32 500 kr
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MONTERNUMMER 1-8
Friytor; de färdigställs med väggar, gul matta och belysning. 
Övrig inredning av olika slag och extra spotlights kan 
beställas direkt av vår monterbyggare enligt fast prislista.

1 och 3:  Pris 72 000 kronor
4 och 8:   Pris 55 000 kronor
5 och 6:   Pris 50 000 kronor
7:   Pris 65 000 kronor
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I monterpriset ingår:
• Hyra av displaymodul och monterpodie samt 

2 st stolar alternativt friyta inklusive väggar, 
matta och belysning.

• I mån av tid får du även hjälp med 
uppmontering av ditt utställningsmaterial på 
mässan.

• Servering av kaffe, te, kylda drycker 
och tilltugg till dig och dina gäster i det 
gemensamma caféet. Bjudfrukost serveras 
varje morgon före öppning och mot extra 
tillägg finns också möjlighet att beställa 
lite matigare lunchmackor eller sallader. 
Beställning görs i caféet.

• Assistans av Almipersonal under mässan.
• Daglig städning av montern.
• Vid behov, kostnadsfri rådgivning från Almi 

under förberedelsetiden.
• Gemensam pressinformation, marknadsföring 

inför och under mässan under varumärket 
Småland.

• Projektledning och administration från Almi.
• Fakturering vid två separata tillfällen, om 

önskvärt. 
• Kick-Off, cirka två månader före mässtart
• Ett antal hotellrum till självkostnadspris finns 

förbokade för Smålandsmonterns utställare 
på populära Hotell Vox i Jönköping. Rummen 
betalas på plats vid incheckning och det är 
”först till kvarn” principen som gäller för dessa.

Detta ingår INTE i monterpriset:
• Kostnad om 2 500 kr exkl moms för obligatoriskt införande av katalogtext i Elmias mässkatalog.
• Framtagning av ditt företags egna utställningsmaterial, inkl. tryck på vepa till displaymodul.
• Transporter till och från mässan av ditt utställningsmaterial samt lagring och interna transporter 

av gods/emballage under själva mässan.
OBS! Du som anlitar hjälp med truckhantering av ditt gods – var noga med att tala om att det avser 
just ditt företag och vilket monternummer du har inom själva Smålandsmontern.
• Försäkring för produkter eller personliga tillhörigheter du har med dig på mässan.
• Specialanslutningar, såsom exempelvis tryckluft ingår ej i ordinarie monteravgift, utan beställs 

separat via monterbyggaren Effect.
• Möblemang och blommor till din monter. Du som önskar kan beställa extra tillbehör till din 

monter via vår monterbyggare Effect. Caféets stolar får inte användas vid egen monterplats.
• Placering av föremål utanför din monteryta.
• Parkeringskort.



KONTAKT
Smålandsmontern arrangeras som ett samverkansprojekt mellan de tre olika Almibolagen i 
Småland. Huvudansvar och projektledning ligger på Almi Kronoberg. Har du allmänna frågor som 
rör Smålandsmontern är du varmt välkommen att kontakta vem som helst nedan på Almi. Har du 
däremot frågor om själva monterns konstruktion, mått, hur man hänger skyltar eller liknande, så 
vänligen kontakta vår monterbyggare Effect Reklambyrå direkt enligt nedan kontaktuppgifter.

ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Erik Svensson (ansvarig huvudprojektledare)

Telefon:  0470-70 74 01
Mobil: 070-988 66 15
E-post: erik.svensson@almi.se
Adress:  Kungsgatan 10, 352 33 Växjö

ALMI Företagspartner Jönköping AB
Emanuel Woodhouse Schmit

Telefon: 036-30 65 11
Mobil: 073-080 94 17
E-post:  emanuel.schmit@almi.se
Adress: Klubbhusgatan 13, 553 03 Jönköping

ALMI Företagspartner Kalmar län AB
Sofie Isehav

Telefon: 0491-858 44
Mobil: 070-355 96 17
E-post:  sofie.isehav@almi.se
Adress:  Fiskaregatan 44A, 392 31 Kalmar

Monterbyggare – Effect Reklambyrå AB
Ricky Anderson, projektledare

Telefon: 0492-757 02
Mobil: 070-595 59 50
E-post:  ricky@effectreklam.se
Adress: Falkängsgatan, Box 135, 598 22 Vimmerby

Ännu en gång varmt välkommen att ställa ut 
i Smålandsmontern på Elmia Subcontractor 
13 - 16 november 2018!

Monterbyggare – Effect Reklambyrå AB
Rasmus Blom, produktionsledare

Telefon: 0492-757 17
Mobil: 073-831 00 90
E-post:  rasmus@effectreklam.se


