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SÖKANVISNINGAR FÖR KOMPLETTERANDE MÄSSOBJEKT 

 

Vi söker kompletterande mässobjekt för Bostadsmässan i Lovisa för juli–augusti 

2023 

 

Bostadsmässans kompletterande mässobjekt är objekt som ligger utanför det egentliga 

mässområdet och som i regel är öppna för allmänheten utan avgift under Bostadsmässan. 

Det kompletterande mässobjektet kan ha anknytning till byggande eller turism. Objektet 

kan vara ett nybygge, ett objekt som man håller på att totalrenovera eller har 

totalrenoverat eller ett byggprojekt som inte ännu är färdigt. Målet med kompletterande 

mässobjekt är att komplettera utbudet på mässobjekt och locka besökare att stanna lite 

längre i Lovisaområdet. 

Under mässan har kompletterande mässobjekt ett ypperligt tillfälle att öka sin egen 

välkändhet. Bostadsmässans kompletterande mässobjekt får nationell synlighet i 

marknadsföring av Bostadsmässan och Bostadsmässans kommunikation. Dessutom 

presenteras objekten i den tryckta mässtidskriften. De kompletterande mässobjekten har 

även möjlighet att presentera produkter och tjänster utan avgift för utställare. 

Lovisa stad och Andelslaget Finlands Bostadsmässa står för ansökningsprocessen för 

kompletterande mässobjekt. Bostadsmässan 2023 arrangeras i Drottningstranden i Lovisa 

7.7–6.8.2023. 

 

Valkriterier 

Den sökande kan vara ett företag eller en sammanslutning som har förutsättningar att 

klara av de skyldigheter som ställs på kompletterande mässobjekt. 

Vi söker efter sådana kompletterande mässobjekt som är typiska för Lovisaområdet och 

framhäver Lovisas bästa sidor som bostadsort eller turistmål. Objektet kan ha 

arkitektoniskt eller byggnadshistoriskt värde eller det kan utgöra en del av byggnadsarvet. 

Det kompletterande mässobjektet ska vara ett sådant objekt som ger mässbesökare något 

extra genom att erbjuda ett från mässobjekten avvikande perspektiv på byggande och 

boende. Objektet får inte erbjuda sådant innehåll som konkurrerar med mässområdet. 
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Krav på objekt 

Det kompletterande mässobjektet ska i regel vara öppet för allmänheten varje dag kl. 10–

18 under bostadsmässan. Avvikande öppettider ska presenteras i ansökan. 

Det ska finnas tillräckligt med parkeringsutrymme nära objektet. 

Det ska finnas demonstratörer/personal i det kompletterande mässobjektet under dess 

öppettider. 

Dessutom ansvarar de kompletterande mässobjekten själv för objektets säkerhet, de 

tillstånd och försäkringar som behövs samt för underhåll och personalkostnader. 

 

Hur ansöker man 

Du kan lämna in din ansökan om kompletterande mässobjekt 1.11–4.12.2022. 

Ansökan kan vara fritt formulerad (högst en A4 eller en video e.d.), och den skickas per e-

post till adressen asuntomessut(at)loviisa.fi. Skriv i rubrikfältet ”Ansökan om 

kompletterande mässobjekt bostadsmässan 2023 [Namn på föreslaget objekt]”. 

 

Val 

Val av kompletterande mässobjekt görs av Kvalitetsgruppen utgående från ansökningarna 

senast före utgången av januari 2023. Det kan väljas högst fyra kompletterande 

mässobjekt. I valet av objekt betonas sådana objekt som bäst och mångsidigast stöder 

Bostadsmässans utbud och bidrar till att besökare stannar längre i Lovisaområdet. 

Objektet behöver inte uppfylla alla kriterier. 

 


