
Storhallmessa 2018 i Lakselv 

Lørdag 12. og Søndag 13. mai. 
 

  
 

Porsanger IL har gleden av å invitere din bedrift til Storhallmessa 
 
Storhallmessa er en handelsmesse for alle typer bedrifter som ønsker å profilere og selge 
sine varer og tjenester, direkte på standen. 
 

 Bedrifter som selger varer/tjenester vil bli prioritert med stand inne. 

 Lag og foreninger vil tilbys stand ute. 
 

Hvorfor delta på Storhallmessa 2018 

• Storhallmessa tiltrekker seg mennesker fra hele fylket. 
• Du får kontakt med flere tusen kunder på kort tid. 
• Du utvider din kundekrets 
• Du får profilert ditt firma og dine produkter/tjenester 
• Du øker salgsvolumet, omsetningen og resultatet for din bedrift. 

 
Type stands 

Liten stand – pris kr. 1 400,-  

   • 10m2                   • trådløst internett 

   • strømuttak         • mulighet for leie av bord/stoler 

 

Stor stand – pris kr. 2 200,- 

   • 20m2                   • trådløst internett 

   • strømuttak         • mulighet for leie av bord/stoler 

 
 Utestand – pris kr. 1 400,- 
   • 30m2                   • trådløst internett 
   • strømuttak         • mulighet for leie av bord/stoler 
 
Det er mulig å reservere flere stands ved behov, f.eks. kombinere én stor og én liten stand. 
 
Åpningstider 
Lørdag  12. mai kl. 10.00 – 17.00 
Søndag 13. mai kl. 12.00 – 16.00 
 
Åpningstider for utstillere 
Fredag  11. mai  14.00 – hele natten 
Lørdag  12. mai  07.00 – 18.00 
Søndag 13. mai  11.00 – hjemreise 
 
Bord og stoler 
Vi anbefaler at hver enkelt utstiller bringer med seg nødvendig inventar. Er det behov for å 
leie bord/stoler vil det påløpe et leiegebyr på kr. 200,- 



Storhallmessa 2018 i Lakselv 

Lørdag 12. og Søndag 13. mai. 
 

 
 
Vakthold 
Nattevakter vil ha oppsyn i hallen og uteområder hver natt. 
 
 
Messefest 
Lørdag 13. mai kl. 21.00 – 03.00 
Rabatt til utstillere. Billett kjøpes på messekontoret eller forhåndsbestilles ved påmelding. 
Alle rettigheter. 
 
Påmelding 
Kontaktperson for utstillere er Arnfinn Sjøenden 
Er du interessert i å delta eller har spørsmål, er det bare å sende en e-post til: 
post@storhallmessa.no eller tlf: 986 76 726 
  
Påmeldingsfrist: 5. april 
Vi vil sende ut en faktura til din bedrift og den må være betalt innen 15. april for å beholde 
din plass. Registrert innbetaling garanterer standplass på messa. Ved avbestilling etter 15. 
april vil ikke innbetalt beløp refunderes. 
  
Ved påmelding vil det jevnlig sendes ut informasjon og oppdateringer til din e-postadresse. 
 
Vi håper du kommer og ønsker deg hjertelig velkommen til årets Storhallmesse! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anette Solheim 
Messestyret 
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