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Nu när året lider mot sitt slut är 
det mycket glädjande att konstatera 
att mer än 80 % av mässområdets 
utställningsyta redan är bokat av 
ca 80 utställare och medutställare. 
Av dessa är flertalet företag som 
är vana utställare på mässan sedan 
många år tillbaka men här finns 
även en del nya ”ansikten” med 
produkter eller tjänster som ihop 
med alla övriga produktnyheter 
kommer bidra till intresserade 
besökare. Tillhör du dem som inte 
bokat och bekräftat din placering? 
Kontakta oss redan idag så vi kan 
säkerställa att det finns plats!

Volvo, MAN, HIAB, Hinz, Sveriges Åkeriföretag, Mascus och Ljusdalsbyg-
dens Museum satsar på aktiviteter till det officiella mässprogrammet!
Att vi nu utvecklat mässområdet till att kunna erbjuda demos, aktiviteter, tävlingar och prov-
körningar har fått positivt gehör bland många av er! Mässans officiella mässprogram planeras 
kunna erbjuda provkörningar av fordon, krantävling och prova-på aktivitet, rikskonferens 
inom skogslogistik, begagnat torg och utställning om historiken kring svensk skogstransport. 
Det finns ett fåtal aktivitetsytor kvar – först till kvarn – kontakta oss redan idag!

Tänk kollegialt gällande logi!
Vi vill uppmana samtliga utställare att tänka kollegialt och att utnyttja antalet 
befintliga bäddar i de rum och stugor som erbjuds på närliggande hotell, B&B:s 
etc. Vi arbetar dessutom för att utveckla möjligheterna och servicen kring ställ-
platser för husbilar och husvagnar i nära anslutning till mässområdet.

Mässrestaurang och kvällsevenemangsområde
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Nyhet för 2017! Utökat mässområde för bättre logistik, demopark  
och montrar för provkörning av lastbilar!
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Mässplaneringen – enkel till och med genom mobiltelefonen
Nu har vi sjösatt Mittia Kundzon – en mobilanpassad 
webbsida med personliga inloggningsuppgifter för 
er som ansvarar för ert företags deltagande hos oss. 
Logga in och titta igenom de olika funktionerna, börja 
använd några av de marknadsföringsverktyg som 
redan finns tillgängliga. Dessutom har vi skapat en 
checklista som hjälper dig att hålla reda på vad du har 
gjort och vad du har kvar att göra. 

MEN kom gärna ihåg att vi på Mittia är tillräckligt 
små för att kunna bistå er personligen – du är alltid 
välkommen att ringa oss på 0651-211 90!

Mittia flyttar kontoret ”hem”!
Vi har fått förtroendet av Ljusdals Kommun att utveckla 
och koordinera Ljusdals Folkpark med dess lokaliteter för 
konferens, fester & events, minigolf och lekpark mm. Ett 
uppdrag som också innebär att vi från och med februari 
2017 kommer etablera vårt kontor där. Vi ser många för-
delar med att varje dag vara nära vårt mässområde.  
Vår nya adress blir Kyrksjönäsvägen 18, 827 30 Ljusdal.

Vi önskar er en God jul 
och ett Gott Nytt 2017 

Vi ser fram emot vårt arbete ihop med er 
för att göra den tionde upplagan av Mittia: 

Skogstransport till den bästa genom tiderna!

www.mittia.com


