Vill ditt företag vara med på Byggnadsvårdens konvent 2019 och
byggnadsvårdsmässan Byggnadsvårdens marknad i Mariestad?
Den 25-27 september anordnas Byggnadsvårdens konvent i Mariestad. Konventet är den
stora mötesplatsen för yrkesverksamma i byggnadsvårdssektorn och lockar runt 600
deltagare. Målgruppen är en bra mix av antikvarier, arkitekter, hantverkare,
materialproducenter, förvaltare och myndigheter för att öka samverkan inom
byggnadsvården.
I anslutning till konventet ordnas en byggnadsvårdsmässa, Byggnadsvårdens marknad,
som är öppen för både deltagare på konventet och för allmänheten. Vi vill gärna erbjuda
ditt företag möjligheten att vara med på mässan. Den öppnar under konventet och
fortsätter sedan efter konventet, då öppen för allmänheten. Tag chansen att presentera
ditt företag, knyta nya kontakter, få inspiration och fortbildning!

Mässan kommer att vara i gymnastikhallen vid Trädgårdens skola och på gården i anslutning till
denna. Mässan öppnar för konventdeltagare (branschen) torsdag den 26 september. Vid lunch på
fredag då konventet avslutas öppnar mässan för allmänheten och håller öppet till lördag
eftermiddag. Mariestads kommun ordnar, i samarbete med många andra aktörer, en kultur- och
skördefest under samma helg. Mässan kommer marknadsföras tillsammans med kultur- och
skördefesten, och även i våra egna kanaler.
I anslutning till Byggnadsvårdens marknad planeras hantverksdemonstrationer och föreläsningar.
Erika Åberg som är programledare för byggnadsvårdsprogram i SVT kommer att föreläsa både fredag
och lördag!
Vi vill gärna att ni utställare deltar med presentationer eller förevisningar i programverksamheten.
Det kommer finnas en scen på vilken ni gärna får bidra med en faktabaserad föreläsning och/eller en
presentation om material och metoder inom ert ämnesområde.
Vi har plats för ca 40 utställare inomhus och möjlighet till fler utomhus. Eftersom antalet platser på
konventet är begränsat är det en god idé att ni anmäler er som utställare så snart som möjligt
genom att maila till kontakt@byggnadsvardgoteborg.se
Vi vill att ni bemannar er monter under mässans öppettider men ni har möjlighet att delta i övrigt
program på konventet utöver detta. Som utställare får ni tillgång till bord och elanslutning. Vi ordnar
med fika och lättare lunch under lördagen.
START BYGGNADSVÅRDENS MARKNAD: torsdag den 26 september kl.13.00
SLUT: Lördag den 28 september kl.16.00
PLATS: Trädgårdsskolans idrottshall, Magasinsgatan 4, Mariestad
PRIS: 5 000 kr exkl. moms för plats på mässan samt en persons deltagande i Byggnadsvårdens
konvent 25-27 september (inkl. alla måltider och fritt inträde till alla programpunkter). Vill ni delta

med ytterligare en person för ert företag betalar de 1 500 kr exkl. moms /person. Mer information
om mässan och praktiska frågor skickar vi i samband med anmälan.
Utställaravgiften går till servicen för utställarna, hela avgiften används under årets mässa.
Byggnadsvårdens marknad är ej vinstdrivande.
ANMÄLAN: Sista anmälningsdag 25 augusti. För anmälan maila till
kontakt@byggnadsvardgoteborg.se
MONTER: Monterytan kommer bestå av en golvyta, cirka 4 kvm per plats. Om erat företag önskar
större yta kontakta då arrangören. Vid behov kan bord tillhandahållas. El kommer finnas tillgängligt.
FÖRELÄSNING: Är du intresserad av att hålla en kort föreläsning/presentation (cirka 20 min) inom
ditt ämnesområde under konventet och mässan. Skicka e-post till
kontakt@byggnadsvardgoteborg.se i samband med din anmälan.
FRÅGOR: Kontakta Peter Jarbring, projektledare för Byggnadsvårdens marknad.
ARRANGÖRER: Hantverkslaboratoriet, Västarvet, Svenska Byggnadsvårdsföreningen,
Företagsföreningen Hållbara Hem, Byggnadsvårdsföretagarna
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Hoppas vi ses i Mariestad i september!
Vänliga hälsningar
Peter Jarbring och Catharina Dahl Palmér
Projektledare Byggnadsvårdens marknad

Peter Jarbring
kontakt@byggnadsvardgoteborg.se
0703-62 86 20
Catharina Dahl Palmér
catharina@fabelarkitektur.se
0727-30 70 06

