2021

16. - 19.
SEPTEMBER
NORGES STØRSTE BOBILOG CARAVANMESSE

Caravanmessen 2021
arrangeres på Norges Varemesse,
Lillestrøm, 16. – 19. september
Caravanmessen 2021
arrangeres
i
samarbeid
mellom
Norges
Caravanbransje- forbund (NCB) og Utstillingsplassen
Messer AS (teknisk arrangør). Bransjeutstillere må
være medlem i NCB.

Caravanmessen 2021
-

arrangeres for 26. gang

-

er Norges største messe som retter seg
mot caravanbrukere og fritidsentusiaster

-

har siden starten i 1996 hatt en stadig vekst,
og i 2019 ble over 35.000 brutto m2
standareal
benyttet. Med ny og vær-uavhengig messecamp
forventer vi i 2021 å komme tilbake til 18.000 –
20.000 besøkende.
Det blir satset mye på økt innhold og opplevelser,
og NCB har nedsatt en egen arbeidsgruppe for
dette arbeidet.

-

samler importører og forhandlere av
camping- vogner, bobiler, telt/fortelt,
campingtilbygg, teltvogner og fritidsutstyr fra
hele Norge og fra flere europeiske land

-

er godt innarbeidet blant caravanentusiaster i
Norge, som ser på messen som sitt årlige
treffsted

I regi av Norges Varemesse
gjennomførte vi utstillerundersøkelse
i 2019.
-

Utstillerne vurderer deltakelse på messen
som svært viktig for generell profilering, og
også
for å knytte kontakter med nye kunder. Viktig er
også å presentere og informere om nye
produkter og oppnå salg/inngå kontrakter.

-

92% har fått kundekontakter på Caravanmessen
2019 som de tror kan lede til salg eller ordre
etter messen.

-

87,5% har solgt eller fått ordre på varer
og tjenester under messen.

-

Utstillerne er svært tilfreds med bransjemessig
spredning blant utstillerne. Utstillerne er ikke
fornøyd med at det ikke har vært messecamp
de siste årene, noe som for 2021 er på plass.
Undersøkelsen viser allikevel at utstillerne er
godt fornøyd med kvaliteten på de besøkende.

-

Utstillerne er godt tilfreds med
Caravanmessen og 82,5% sier de skal være
utstillere på neste messe også.

Caravanmessen 2021
presenterer først og fremst neste års modeller av
– campingvogner
– bobiler
– husvogner
– telt og fortelt
– campingtilbygg
– teltvogner

Caravanmessen 2019
presenterte også:
– utstyr og tilbehør for campingvogner og bobiler
– campingplasser/campingkjeder/guide
– organisasjoner/foreninger
– informasjon
– fagblad/litteratur
– finansiering
– forsikring
– rengjøringsmidler

Caravanmessen 2021 er en
publikumsmesse for
-

-

-

caravanentusiaster fra hele landet
mennesker som lar seg tiltrekke
av campingvogn, bobil og ”det
frie liv”
mennesker som ønsker å oppdatere seg på
neste års modeller av campingvogner, bobiler,
telt/fortelt, teltvogner og tilleggsutstyr
mennesker som ønsker campingvogn/bobil ifm
fritidsaktivitet/idrett
tt

Caravanmessen 2022
planlegges arrangert 15. – 18. september (uke 37)

Messearealene
Caravanmessen 2021 arrangeres på
Norges Varemesse, Lillestrøm.
Innendørs:
Hall A1:
Hall B:
Hall C:
Hall D:
Hall E:
Totalt:

2.600 m2 brutto
7.300 m2 brutto
8.000 m2 brutto
10.700 m2 brutto
7.200 m2 brutto
35.800 m2 brutto

Stands med veggsystemer:
Dette er område for utstillere med behov for
mindre stands fra 12 m2 og oppover.
Standene er med oppsatte messevegger høyde 2,5
m. Hver stand utstyres med frontdrager for skilt med
firmanavn og spotlight. Stands i dybde 3 m eller 6
m. Minimum standstørrelse er 12 m2. Veggene og
renhold av stand er inkludert i leien.
For nærmere informasjon om pris, se
vedlagte søknadsskjema. Messeveggene
har hvit farge.

Messemagasin
For Caravanmessen 2021, vil vi som de siste år
videreføre samarbeidet med alle fagblader til
caravanbransjen.
Vi har hatt gode samtaler med flere fagblader
og tidsskrifter, og de vil tilpasse sine
utgivelser til Caravanmessen.
Det betyr også at dere som utstillere står friere
til å prioritere markedskanalvalgene helt
uavhengig av messemagasin.
Vi både tror og håper at dette gjør annonseringen for
dere som utstillere enklere inn mot messen i
september.
Vi øker også vår markedsføring mot publikum.

Tips oss om ”gode historier”
– vinn 10.000 kr
Å komme i media (avis/nettsider, TV, Radio) er
en stor utfordring, men vi vet at gode historier
som for eksempel:

Gulvplass uten veggsystemer:

• ”familien som solgte hytta for å kjøpe seg campingvogn”

Dette er område for utstillere med stort plassbehov.
Dette er åpne standløsninger uten noen form for
oppbygging fra arrangørens side. Minimum
standstørrelse er 50 m2. Renhold av stand er
inkludert i prisen. For nærmere informasjon om pris,
se vedlagte søknadsskjema.
Messeledelsen forbeholder seg retten til å avslutte
registreringen eller eventuelt redusere anmeldt areal,
hvis utstillingen skulle bli fulltegnet før fristens utløp.

• ”ekteparet som solgte båten for å kjøpe seg bobil”

Messecamp
Messecamp på Hellerudsletta.

Markedsføring
Caravanmessen 2021 markedsføres bredt
gjennom annonser i fagtidsskrifter, riksdekkende
nettaviser, samt gjennom sosiale medier, radio
og TV, plakater og flygeblader hos
caravanforhandlere.
Se også våre hjemmesider:
www.caravanmessen.no

• ”idrettsfamilien som bor i campingvogn/bobil hver
helg for å komme nærmere arrangementet og for å
spare penger”
kan være historier pressen velger å skrive om.
Har du en slik historie – tips Konrad
Sel, konrad.sel@upl.no, mob. 920
32175.
Beste tips godtgjøres verdi kr 10.000 og vinneren
blir presentert på åpningsdagen torsdag 17.
september – nærmere info kommer.

Covid-19
Arrangør planlegger ut ifra at Caravanmessen kan la
seg gjennomføre i september 2021, men samtidig ta
høyde for eventuelle smitteverntiltak pålagt av
myndighetene. Blir messen helt nedstengt av
myndighetene blir alle forhåndsinnbetalinger
tilbakebetalt. Det vil være tett dialog med NCB og
påmeldte utstillere, slik at vi løser dette til det
beste for alle parter.

Standleie

Tidsfrister - med forbehold om endringer:

Grunnleien er kr 6.000 eks mva pr. utstiller.

-

søknad innen 15. mars 2021.
betaling ½ standleie 15. april iht. tilsendt faktura
betaling rest standleie 15. juni iht. tilsendt faktura
innvendig montering
tirsdag 14. og onsdag 15. september kl. 0800

-

demontering må være
avsluttet mandag 20.
september kl. 1300

Stands med veggsystemer:
Dette er området med oppbygging av veggsystemer
fra arrangørens side, minimum standstørrelse er 12
m2: kr 1.045,- + mva pr. m2
Prisen inkluderer oppmonterte hvite
messevegger.
Gulvplass uten veggsystemer:
Dette er området med åpne stands uten noen form
for oppbygging fra arrangørens side, minimum
stand- størrelse er 50 m2.
De første 100 m2:
kr 425,- + mva pr. m2
2
Arealet fra 100-200 m : kr 325,- + mva pr. m2
For arealet over 200 m2: kr 135,- + mva pr. m2

Spesialstands til campingplasser og
destinasjonsselskaper (3 x 4 m):
kr 12.250 + mva pr. stand
(her kommer ikke grunnleie i tillegg)
Prisene inkluderer daglig renhold.
Diverse leieutstyr bestilles på eget skjema.

Parkering
Egen parkering for utstillere. Parkeringskort for
perioden må kjøpes av Norges Varemesse.
Informasjon vedr. bestillingsskjemaer blir utsendt
etter mottatt søknadsskjema.
Stor messeparkering for besøkende mot avgift.

Inngang besøkende
Voksne
kr 210,Barn
kr 100,Familie
kr 420,Honnør
kr 170,Utstillerne kan få tilsendt inngangsbilletter
for distribusjon til kunder. Utstillerne vil bli
fakturert kr 100,- + mva for hver billett som
blir benyttet.

Torsdag 16. september:
Åpent for publikum
kl. 10.00 – 18.00

kl. 10.00 – 18.00

Søndag 19. september:
Åpent for publikum

kl. 10.00 - 16.00

Thon Hotel Arena ligger vegg i vegg
med Norges Varemesse. Tlf. 66 93 60 00,
benytt
booking referanse ”Caravan 2021”

Innlasting messehall
Hall A1: 1 kjøreport til
innlasting Høyde x
bredde:
4,5 x 5,2 M
Hall B: 5 kjøreporter til innlasting.
Høyde x bredde:
B1 – 6,4 x 6,0 M
B2, B3, B4, B5 – 5,3 m x 5,2 m
Hall C: 3 kjøreporter til innlasting.
Høyde x bredde:
C1 - 6,4 m x 6,0 m
C3, C4 – 5,2 m x 5,2 m
Hall D: 2 kjøreporter til innlasting.
Høyde x bredde:
D1 – 6,4 m x 6,0 m
D2 – 4,1 m x 5,2 m
Hall E: 5 kjøreporter for innlasting.
Høyde x bredde:
E1 – 3,5 x 6,0 m
E2 – 6,0 x 6,2 m
E3 – 6,0 x 6,0 m
E4, E5 – 4,2 x 3,6m

Tekniske tjenester som for eksempel strøm, utleie
utstyr/ møbler/tepper, parkering og div. andre
leveranser:
blir levert av Norges Varemesse. Bestillingsskjemaer
og prislister – se www.messe.no/info.

NB! Ingen utrigg starter før etter kl. 16.00.
For tidlig start av utrigg, kan føre til bot på kr.
10.000,- ytterste konsekvens kan dette føre til at
det ikke blir adgang til deltagelse ved neste års
messe.

SØKNADSSKJEMA
sendes elektronisk fra: www.caravanmessen.no
Søknadsfrist: 15. mars 2021
- etter dette økes standlleie 20% og plass tildeles
fortløpende.

Hamar Media

Lørdag 18. september:
Åpent for publikum

Overnatting

Hall A1 jevnt fordelt max 2.000
kg/m2 Hall B jevnt fordelt max
2.000 kg/m2 Hall C jevnt fordelt
max 2.000 kg/m2 Hall D jevnt
fordelt max 1.500 kg/m2 Hall E
jevnt fordelt max 2.000 kg/m2

- med forbehold om endringer:

kl. 10.00 – 18.00

Det vil være flere utsalgssteder i
messehallen. Egen utstillerkafeteria.

Max gulvbelastning messehaller

Åpningstider under messen

Fredag 17. september:
Åpent for publikum

Bespisning

NORGES VAREMESSE, LILLESTRØM

16 - 19. SEPTEMBER
NORGES STØRSTE BOBIL- OG CARAVANMESSE

