
Välkommen till 
vårmässan
Bohusgården i Uddevalla 16 april 2020

16 APRILBOHUSGÅRDENUDDEVALLA
Bäste kund
Ett år går fort och nu är det åter dags att planera för vår populära mässa. 
Även i år går den av stapeln på Bohusgården i Uddevalla. Vi ser fram emot att träffa Er!

Planerar Ni för både mässa och fest?
All rumsbokning sker direkt via Hotell Bohusgården. Uppge bokningskod: Svensk Cater mässa 2020
Pris:
Dubbelrum inkl. frukost 1200 kr/natt
Enkelrum inkl. frukost 1100 kr/natt
Bokningen måste vara dem tillhanda senast 3/4 2020. Allmänna hotellbokningsregler gäller.

Svensk Cater bjuder 3 personer/företag till vår festkväll. OBS! Ev. avbokning måste ske senast den 
14 april annars debiteras ni för kuvertkostnaden. Vill Ni köpa till extra kuvert till reducerat pris 
går det utmärkt, först till kvarn gäller. Middag med dryckespaket och underhållning: 395 kr/person. 
Självklart måste man besöka mässan för att få tillträde till vår festkväll med middag, dryck 
och sprakande underhållning. Biljett till kvällens fest erhålls när Ni ankommer 
till mässan.

Planerar Ni endast för mässan?
Anmäl Ert deltagande till våra innesäljare så ni får ta del av alla 
erbjudande samt att vi kan förbereda kundnummer mm.

Mässerbjudande
Vi kommer att sammanställa en ”mässtidning” med erbjudande från 
alla leverantörer. Denna skickar vi ut till Er som föranmäler Ert del-
tagande på mässan. Då har ni möjlighet att planera för fina inköp 
med härliga mässpriser.
OBS! Mässpriserna gäller endast under mässdagen!

Hålltider!
13.00 - 17.30  Mässan håller öppet (Insläppet stänger 17.00)
17.30 - 19.30  Egen tid
19.30 - 20.00  Mingel, bubbel
20.00 - sent  Middag med vin/öl-paket samt sprakande underhållning

Kontakt Svensk Cater Uddevalla
Mässdeltagande, frågor mm
Våra innesäljare:
Ingmarie, Emma, Marie, 0522-26 11 80
Våra utesäljare:
Thomas, 076-898 72 66, Peter, 072-714 41 00
Anders, 070-600 29 82

Kontakt Hotell Bohusgården
Rumsbokning, allergi, specialmat mm
bokning@bohusgarden.se, 0522-364 20

Väl mött hos Svensk Cater i Uddevalla!

För alla kunder stora 

som små kommer det att 

bli tävling/lotteri! Re-

gistrera order hos minst 

8 av våra leverantörer 

så är ni med på utlott-

ningen av 2 generösa 

presentkort.

TÄVLING!

ANMÄLAN SENAST 3 APRIL 2020


