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SEGERSJÖDAGARNA 
  

Segersjö-Dagarna startade år 2000 och är ett evenemang som lockar tusentals besökare. 
  

Här kan man förutom att följa den spännande fälttävlan för hästar även roa sig med att titta på uppvisningar, 
njuta av artister, prova på olika aktiviteter, besöka alla våra utställare, äta en bit mat i någon av restaurangerna 
och inte minst bara strosa runt i de vackra omgivningarna kring Segersjö Herrgård. 



 

Utställare  
Vi vänder oss till er som vill vara med som utställare och bidra till att göra Segersjö-Dagarna till en stor folkfest.   

  
Mellan 5 000 och 10 000 besökare brukar vi ha varje år.   

  
Vi vill ha utställare i alla kategorier, allt från häst- och hundprodukter till hantverkare, jakt, maskiner och sådant som kan  
intressera och locka våra besökare.   

  
Tänk gärna stort, här finns utrymme om ni vill göra en aktivitet eller uppvisning, hålla ett seminarium, ”prova på saker” 
och kanske bjuda in era kunder till ett trevligt evenemang.   
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Monterpriser  
Utställningsyta 5x5 meter   5.500:–    Hyra vitt topptält med sidor 5x5 meter  5.000:–
Utställningsyta för bord 3x3 meter  2.500:–    Hyra vitt topptält med sidor 3x3 meter       3.000:–
El tillkommer. (El 220V (10A) pris: 1.050:– alternativt El 380V (16A ) pris: 1.250:– för hela mässperioden. Utställaren ombesörjer själv för skarvsladdar.)         
  Övrig utrustning som golv, matta, bord, stolar med mera, begär separat prislista.   

Vad ingår?
• Monterplats
• Riggdag från fredag 24 augusti
• 2 dagars mässa (lördag 25 augusti–söndag 26 augusti)

Bokning av monterplats       Betalningsvillkor 
Utställaransvarig     100 % vid bokning, 30 dagar netto.  
Madeleine Montgomery, 072-180 09 61   Alla priser exklusive moms.
 event@segersjo.com    

Skulle dina produkter passa perfekt i tematältet Smak av Närke? Kontakta oss så berättar vi mer!  

    
  
  

  

• After Rigg fredag em/kväll för utställare med mat (2 personer)
• Entrébiljetter enligt ök som utställare kan lämna ut till kunder
• Synlighet i sociala medier och möjlighet till aktivering som ex.vis tävling.


