17-18-19 augusti

Alltid fri entré!

1983 - 2018

36 år

Vi hälsar er välkommen till en klassisk marknad med tradition.
I 35 år har marknaden genomförts utan uppehåll sedan starten 1983
och till oss har ca 250 – 300 knallar och ett alltid lika uppskattat tivoli stått för
attraktionen dit många människor, närmare bestämt ca 100 000 besökare
som kommit och gått under tre dagar i augusti.

Nyheter på marknaden
TRE DAGAR PÅ MARKNADEN
Hyr din plats längs vägen ner mot marknaden, där det passerar omkring 80% av
marknadens besökare. Här händer det
mycket och vi kan erbjuda en placering
som ger nya möjligheter och kontakter.

PREMIÄR! TVÅ MÄSSOR
PÅ MARKNADEN
Ett mässområde på ca 6 000 kvm ger plats
för en Motormässa, en Jakt, fiske, skog
& fritidsmässa. Boka in dig på Selånger
marknads första mässor.

Vi har plats för ca. 18–20 utställare på en
yta om ca 2 000 kvm.
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Klicka här
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att få mer information.
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I STAN

Kontakt för marknaden
Åke Schultzberg Mikael Buller
Tfn: 070-256 29 97 Tfn: 076-797 18 67
E-post: ake@sa-media.se E-post: mikael.buller@gmail.com

www.mazda.se
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Bränsledekl. bl.
innefattar: 3 årskörn. 5,2-6,3 l/100 km, CO
2 136-146g/
fabriksgaranti
km.
på mazda.se.
Priserbjudandet samt 7 års förlängd garanti. Tioårsgarantin
service. Skatt,
försäkring o avg.gäller t.o.m 2017-06-31. *36Se fullständiga villkor
mån, 4500 mil
tillkommer.
inkl

LIKA ELEGANT

SOM
Bland alla små crossoverbi
lar på gatorna sticker
Mazda CX-3 ut som
tekniskt avancerad.
Smidig,
smart och snygg i staden.
Bekväm, robust och
inspirerande på landsväg.

854 62 Sundsvall •

Suzuki Ignis är som en
stor SUV. Fast liten. Med
fyrhjulsdrift och hög
markfrigång tar den sig
fram som bara större
bilar brukar göra.
Och tar plats där de stora
inte platsar.

060-15 46 10

MER ÄN EN MARKNAD

SUZUKI IGNIS EN ULTRAK
AN
OMPAKT SUV
NO NS
YTA
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Otto Wallins bästa Se
långer-minne

