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Inbjudan till utställare 

Läromedelsmässan 2023! 

Den 4–5 april 2023 är det dags igen! Årets läromedelsmässa 

öppnas upp för skolpersonal i förskola, särskola och grundskola F–9 

i Göteborgsregionen – i ny lokal! Vill ni vara med? 

Som utställare på Läromedelsmässan har ni möjlighet att presentera ert aktuella 

utbud och mingla med kollegor och pedagoger från hela regionen.  

En nyhet för i år är att vi byter lokal. Efter 15 år i Eriksbergshallen flyttar vi nu till 

Partille Arena.  

Bra att veta 

Marknadsföring 

Inbjudan och information till besökare finns på Läromedelsmässans sida på 

Göteborgsregionens webbplats. Innehållet här uppdateras löpande, bland annat 

med namn på samtliga utställare. Sidan kommer att spridas till rätt målgrupper i 

identifierade kanaler.  

Monter 
Ni ombesörjer själva renhållning av er monter och medtagna utrustning. Städning 

och plock av skräp som inte läggs på anvisad plats debiteras med 600kr/timme. 

Inflyttning/Utflyttning 

Inflyttning från kl. 13.00, måndag 3 april 

Utflyttning tidigast från kl. 18.00, onsdag 5 april (detta måste respekteras). 

Datum: Den 4–5 april 2023 

Plats: Partille Arena, Partille 

Anmälan: Senast 27/1 2023 via anmälningssidan.  
Anmälan är bindande. Efteranmälan i mån av plats. 

Kontakt: katarina.kjellqvist@goteborgsregionen.se 

https://goteborgsregionen.se/kursochkonferens/laromedelsmassan.5.58e4a3c117c119ce85b27641.html
https://www.trippus.net/läromedel23
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Fika och lunch 

Ett café och John Scotts restaurang finns i byggnaden. GR tar inte emot några 

förbokningar. Var och en får ombesörja sin fika och lunch själva. 

 

 

Adress och leverans av material 

Partille Arena 

Arenatorget 2 

433 33 Partille 

 

Märk allt gods med ”Läromedelsmässan 2023” Om leverans sker innan den 3 april 

2023 debiteras en avgift på 500 kr/kolli. 

 

 

Utställningskostnad (exkl. moms) 

Anmälningsavgift: 1800 kr/förlag 

Yta: 600 kr/kvm 

Bord (183x76):  100kr/st 

Ståbord 100 kr/st 

Stol: 50 kr/st 

El: 500 kr/st 

 

Ett bord motsvarar cirka tre kvadratmeter, vilket är minsta bokningsbara yta. 

Kvadratmeterpriset räknas alltid på ytans totala storlek, oavsett antal bord.  

 

 

Avbokning 

Avbokning senare än 30 januari 2023 debiteras med 50 % av utställaravgiften. Vid 

avbokning efter 3 mars 2023 debiteras 100% av utställaravgiften. 

 

 

Vi ser fram emot att åter få träffas kring något av det roligaste och viktigaste som 

finns – bra läromedel! 

 

 

Hälsningar 

Team Läromedelsmässan, GR 


