Invitasjon til Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse 2021
Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse arrangeres i Trondheim Spektrum 1. og 2. juni 2021. Åpningstidene
vil som tidligere år være 10.00 – 18.00 første dag og 09.00 – 16.00 andre dag.
Messen gjennomføres for niende gang. Som for de fire foregående messene er det Norges
Handikapforbund (NHF) Trøndelag som er arrangører.
Utstillere vil bli linket opp på messas hjemmeside. Denne vil oppdateres fortløpende etter hvert som
påmeldingene kommer. www.mn-hjelpemiddelmesse.no
Utstillernes logoer vil komme på trykk i vårt medlemsblad i tilknytning til presentasjonen av
hjelpemiddelmessa. Ved påmelding er det derfor ønskelig at logo legges ved. I tillegg oppfordrer vi
også til å annonsere i bladet, TrønderNytt. I den forbindelse vil vår annonseselger i Bell Media as ta
kontakt med dere.
Vi har valgt å ikke øke prisene fra 2019. Grunnprisen pr. utstiller er kr 3 500,- + mva. I tillegg betales
pr. m2 kr 390,- + mva. I prisen inngår alle fellesutgifter som f.eks. kaffe til utstillere, annonsering,
administrasjon, trykking av messefolder osv. Dersom flere utstillere/underleverandører deler stand
ber vi om forståelse for at grunnprisen øker tilsvarende.
Vi har lagt ved kart med standsmoduler. Dere velger selv plassering og hvor mange moduler dere
ønsker. Dersom dere kjøper flere moduler, betaler dere fortsatt kun en grunnpris. Dersom flere
velger samme standsmodul (-er) vil først til mølla-prinsippet bli benyttet. Vi oppdatere kart med
ledige standsmoduler fortløpende på hjemmesida.
Messen blir uten standsvegger, men hver enkelt utstiller kan skape sitt miljø og ramme for
presentasjonen. Oppkobling av strøm og ev vann på stand må avklares direkte med leverandører
godkjent av Trondheim Spektrum og bekostes av den enkelte utstiller. Det samme gjelder også annet
utstyr som leie av standsvegger, bord og stoler dersom man ikke tar med dette selv. Prisliste vil bli
sendt ut til påmeldte.
Messen er gratis for besøkende. Vi jobber også i år med å finne spennende aktiviteter/seminar.
Som mange vet er Trondheim Spektrum under økonomisk press og det skrives om mulig konkurs i
avisene. Vi har tett dialog med Spektrum og er sikre på at messen lar seg gjennomføre. Vi har i tillegg
fått dispensasjon til å organisere flere parkeringsplasser for besøkende og utstillere enn i 2019. Det
vil bli egen utstillerparkering på nedre del.
Ta kontakt på tlf. 72 900 720 eller e-post: nhf.troendelag@nhf.no for eventuelle spørsmål.
Påmeldingsskjema sendes på e-post sammen med logo. Mer praktisk informasjon sendes påmeldte.
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