SEDAN 1999

– VÅR ÅRLIGA SUCCÉMÄSSA
KOMMER TILL ER!

KOSTNADSFRITT
INKLUSIVE MAT & DRYCK

FASTIGHET2019

SÄFFLE

MEDBORGARHUSET
Magasinsgatan 2, Säffle

MÅNDAG 26 AUGUSTI
KLOCKAN 17.00 – 20.00

ER LOKALA
FASTIGHETSMÄSSA
För att utveckla Ert arbete i bostadsrättsföreningens
styrelse eller som fastighetsägare bör Ni besöka
Fastighet2019 som snart kommer till en plats nära er.
Här får Ni träffa några av de mest aktuella
leverantörerna i fastighetsbranschen och se
nyheter som sänker era kostnader och ökar
komforten i era fastigheter.
Ni har även möjlighet att lyssna till intressanta föredrag, ta del av mässerbjudanden
och inte minst utbyta erfarenheter med
andra bostadsrättsföreningar och
fastighetsägare.
Allt är helt kostnadsfritt för era
representanter och sker under
trivsamma former.

FÖREDRAGSSCHEMA
MÄSSAN ÄR ÖPPEN Kl. 17.00 - 20.00

FÖRELÄSNINGSSAL
18.00 – 18.25

SECOR
”Säker dörr, säker installation”

18.30 – 18.55

BALCO
”Balkonger - vilket ansvar har vi i styrelsen, samt hur går vi tillväga för att genomföra ett
balkongprojekt? Hur kan en entreprenör med helhetsansvar ställa upp? Gör som många andra,
möt framtiden på en balkong från Balco.”

19.25 – 19.50

VÄRMEVÄRDEN/SÄFFLE FJÄRRVÄRME
”Från leverantör till partner. Hur vi tillsammans letar energitjuvar och sparar på jordens
resurser.”

20.00

VI AVSLUTAR KVÄLLEN MED ATT SERVERA MAT OCH DRYCK

BALCO

UTSTÄLLARE

PÅ MÄSSAN

www.balco.se
”Balkongsystem och inglasningar som
öppnar upp ditt hem och ökar livskvalitén, året runt!”

BUSKHAGA HEMSERVICE

GARAGEPORTEXPERTEN

www.buskhagahemservice.se

www.garageportexperten.se

”Vi hjälper dig med tjänster som
veckostädning, storstädning,
fönsterputs, hemstädning, trappstädning, flyttstädning och golvvård.”

”Vi är vad vi heter – experter på
garageportar.”

HANDELSBANKEN

SECOR

www.handelsbanken.se/saffle

www.secor.se

”Handelsbanken är din lokala bank.
Vi kan och gillar bostadsrättsföreningar. Välkommen att testa oss”

”Secor - rikstäckande kedja med
lokala specialister som installerar
Daloc säkerhetsdörrar”

VÄRMEVÄRDEN/SÄFFLE FJÄRRVÄRME

www.varmevarden.se
”Vi värmer bostäder, industrier och
lokaler med fjärrvärme så att du
alltid ska ha det varmt – hemma
och på jobbet.”

www.justnu.se
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FASTIGHET2019

Fastighet2019 är kostnadsfritt för Dig som besökare. I
mässbesöket ingår även mat och dryck utan kostnad.
(Meddela ev. allergier i samband med din anmälan tack!)
Då antalet platser är begränsat ber vi Dig anmäla din förening
i god tid.
Hur kommer det sig att just ni fått detta utskick?
Läs mer om vårt register och vårt arbete med din integritet på
www.marknadsrespons.se/gdpr
Anmälan görs till Marknadsrespons enligt nedan:
Telefon: 0510-220 95
Mail: anmalan@fastighet2019.se
Internet: www.fastighet2019.se

SISTA ANMÄLNINGSDAG:
TORSDAG 22 AUGUSTI.
(OBS! själva mässan är måndag 26 augusti)
För att alla mässbesökare ska få en färdig namnbricka redan
vid entrén ber vi Dig ange vilken BRF eller vilket företag ni
representerar, samt namnen på samtliga besökare. Uppge även
vilken ort det gäller tack!

VÄLKOMMEN!

0510-220 95

anmalan@fastighet2019.se

www.fastighet2019.se

KVÄLLENS MENY:
HELSTEKT KOTLETTRAD
SERVERAS MED
UGNSROSTAD POTATIS &
SVAMPSÅS

Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping • Tel 0510-220 95 • www.marknadsrespons.se

