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Dags att bocka för 18-19 augusti 2017!
För tionde (!) gången sedan 1999
arrangerar vi på Mittia Nordens
främsta mötesplats inom Skogstransportbranschen; Mittia:
Skogstransport 2017.
Som seden påbjuder är fredag
och lördag v.33 ojämna år de
dagar då åkerierna låter bilarna
stå och istället tar sig till Älvvallen i Ljusdal för att titta på
de nyheter som kan göra skogstransporterna mer lönsamma och
mer effektiva. Går ni som tillverkare och leverantörer i lanseringstankar för nyheter under
2017? Då vet ni att det är på
Mittia: Skogstransport som ni får
maximal genomslagskraft!
Nytt hotell under er mässvistelse!
Senare under hösten efter förra Skogstransportmässan
2015 stod Bergshotellet och Bergskrogen klart för öppning.
Nu när skidsäsongen just avslutats kan vi konstatera att
hotellet med sin restaurang som drivs av ingen mindre än
Hälsinglands matambassadör; Pär Johansson, är en succé.
Mittia kommer att diskutera med Bergshotellet och andra
hotell på orterna kring Ljusdal om att de ska erbjuda logi
inklusive transfer till och från mässdagarna och kvällsevenemanget – allt för att göra mässdagarna enklare och
mer trivsamma för er utställare! Om ni bokar redan nu
–be dem därför notera att er bokning är med anledning av
Mittias Skogstransportmässa. Och du… om ni har vägarna
förbi vill vi gärna träffa er och bjuda på lunch och visning av
hotellet! Ring eller maila oss!
Mittia: Gårdsbruk 26-27 augusti 2016
Detta år arrangerar vi för tredje gången vår mässa för ägare
av gårdar med jord – skog – djur från Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Fundera på om
även denna mässa är intressant för er att delta på genom
de produkter som gårdsägare använder eller tipsa gäna
andra företag ni känner om vår mässa. Vill ni göra ett
studiebesök så bara kontakta oss så skickar vi biljetter med
fri entré till er!
VAR GOD VÄND

Vilka av er jubilerar ihop
med oss?
1999 – 2017, tio framgångsrika mässor! Vi har lite
olika idéer för hur vi ska
lyfta fram detta vid nästa
mässa. Ni som vet med er
att ni varit utställare på
varje mässa sedan starten
1999 och även tänker delta
2017 vill vi gärna att ni
kontaktar oss före 31 maj
2016 – helst att ni ringer
på 0651-211 90!

www.mittia.com/boka !
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Snabbt och enkelt för alla våra återkommande kunder
Nu är vårt nya mässplaneringssystem i drift! Då vi
har ett så stort antal återkommande utställare till
våra mässor har vi nu gjort det enkelt att boka sig till
kommande mässor. Från och med nu sparas dina inloggningsuppgifter och dina kontaktuppgifter från år
till år. Samtliga beställningar inför mässgenomförandet sker i detta system och dina gjorda beställningar
ligger samlat så du har full koll inför mässgenomförandet. Systemet medför även att vi tillsammans
med er kan marknadsföra ert mässdeltagande bättre
än förr och har stöd för ex. ett publikt mässprogram,
d.v.s. aktiviteter ni som utställare vill ta initiativ till
i ex. er monter, i mässans konferenslokal eller demo
område. Inbjudan till Mittia: Skogstransport 2017
kommer att skickas i augusti 2016 men vet ni redan nu att ni
kommer vilja delta så kan ni göra er anmäla redan nu!

Vi gör Skogstransportmässan för er skull!
Slå oss en signal!
Vi vill trycka extra noga på att vi gärna vill diskutera
förslag till förbättringar från er under tiden mellan
mässorna. Just nu vill vi gärna veta vad ni upplever är
de största och viktigaste frågorna inför 2017. Ännu
högre vikter? Generationsskifte och återväxt bland
åkerierna? Säkerhet? Kontakta oss!
Mittia Event AB
S Järnvägsgatan 58
827 32 Ljusdal
Tel: 0651-21190
Fax: 0651-21191
kansli@mittia.com
www.mittia.se
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