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Välkommen att boka mässmonter på  
Värmlands Solmässa 2020! 
den 3 september 2020 kl 10.00 – 20.00 på Nöjesfabriken i Karlstad 

Mässan anordnades för första gången våren 2017 och är en viktig mötesplats för leverantörer 
inom solenergibranschen och fastighetsägare. De tre första åren har mässan anordnats av 
föreningen Hållbart byggande i Värmland och finansierats av det gränsöverskridande Interreg-
projektet ecoInside. I år arrangeras mässan för första gången av MaFalls AB och Sustainacon 
Sweden AB med föreningen Hållbart byggande i Värmland som samarbetspartner och utan 
EU-finansiering. 

Fokus på solenergi, batterilagring, fordonsladdning och elfordon 

Intresset för mässan växer för varje år och vi räknar med ännu fler besökare än de ca 700 
besökare som besökt oss de senaste åren. Många fastighetsägare är nära ett positivt beslut 
samtidigt som viktiga investeringsstöd har förlängts. Elfordon förväntas få ett genombrott 
under 2020 och fler och fler är intresserade av paket- och helhetslösningar när det gäller 
energiproduktion, lagring och laddning! 

Syftet med mässan är att sänka tröskeln för alla de privata och offentliga fastighets- och 
fordonsägare, som är nära ett positivt beslut att satsa på solenergi och elfordon, men som 
inte riktigt kommit till skott. De har en rad frågor om hur en installation av både solpaneler, 
laddstolpar och batterilager går till, hur man får betalt för överskottsel, hur man söker 
tillstånd och bidrag och – naturligtvis – det ekonomiska utfallet.  

Intressant seminarieprogram 

Under dagen kommer vi även att arrangera en serie seminarier som speglar våra 
fokusområden och som löper parallellt med mässan. Är ni intresserad av att hålla föredrag 
under dagen, så lämna in en intresseanmälan med förslag på ämne till Per Andersson på 
per@varmlandssolmassa.se  

Bokning av monter och bilplats:  

För att boka en monter och/eller fordonsplats på mässan, fyller ni i anmälningsformuläret 
som finns på varmlandssolmassa.se. Där anger ni vilken storlek ni önskar på er monter, er 
monterpersonal (inkl ev matpreferenser) och om ni har särskilda önskemål om placering mm. 
Önskar ni ställa ut elfordon inomhus, så finns några speciella platser vikta för detta ändamål 
4-20 m2 beroende på behovet.  Det finns även monterplatser intill bilplatserna, om ni önskar 
både och. 
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Pris monterplats: 1000 kr exkl moms/m2 inkl svarta väggar, el och matta i valfri färg samt fm-
fika, lunch och em-fika för 2 personer.  

Pris fordonsplats: 500 kr exkl moms/m2 (inga monterväggar och hela fordonet måste få plats i 
den bokade monterytan), inkl. el, fm-fika, lunch och em-fika för 1 person vid bokning av 4-8 
m2 och för 2 personer vid bokning av 9 m2 eller större monter. Montermatta, belysning mm 
kan beställas vid behov.  

Pris för ytterligare personal i montern: 300 kr exkl moms/person inkl fm-fika, lunch och em-
fika.  

Pris besöksbiljetter: Köp gärna entrébiljetter till rabatterat pris som ni kan dela ut till era 
besökare. 75 kr/biljett alt 600 kr/10 biljetter. Ordpris: 120 kr (vid entrén mässdagen), 90 kr 
(förbokning).  

Sponsorskap: Vi vill ge alla utställare chansen till ökad synlighet på mässan samtidigt som man 
bidrar till mässans utveckling. Genom att teckna sponsorskap för 10 000 kr exkl. moms lyfts er 
organisation/företags logotyp fram på mässans hemsida och på rullande bildspel mellan 
seminarierna, man får 10 besöksbiljetter att dela ut och möjlighet att ha en beachflagga 
uppställd vid entrén. 

Anmälan för besökare är nu öppen. Information om utställare och seminarieprogram 
uppdateras löpande på www.varmlandssolmassa.se.  

Maila er bokning till bokamonter@varmlandssolmassa.se, dock senast den 3 augusti 2020.  Vi 
erbjuder även uthyrning av övrigt montermöblemang till självkostnadspris. Mer information 
om detta får ni tillsammans med bekräftelsen av er monterbokning. 

För mer information, kontakta Maria Fallström, MaFalls AB: maria@varmlandssolmassa.se 
eller 0732- 57 20 52 eller Per Andersson, Sustainacon Sweden AB: 
per@varmlandssolmassa.se  070-278 94 52. 

Väl mött, 

Maria Fallström och Per Andersson 
arrangörer av Värmlands solmässa 
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