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Välkommen till 2019 års Sportfiskemässa
på Elmia i Jönköping!
Sportfiskemässan är Sveriges största mötesplats
för alla sportfiskare och samtidigt starten för den
nya fiskesäsongen. Mässan växer och intresset
för sportfisket bara ökar. I år – 2018 – besökte
15 513 entusiaster oss på Stockholmsmässan.
Sportfisket engagerar fler och fler svenskar och
lockar entusiaster i alla åldrar. Spannet rör sig
mellan nybörjare och proffs, ung och gammal.
Runt 2 miljoner utövar sportfiske någon gång
varje år.
Av dem utgör nära 600 000 barn och ungdomar
upp till 16 år. Man ser tydligt i dag att det är mer
trendigt att vara sportfiskare. Man kan också
tydligt märka att fler unga börjar fiska igen.
Branschen omsätter ca 6 miljarder kronor per år.
På Sportfiskemässan profilerar du ditt företag,
knyter kontakter och gör affärer!

Se film från mässan 2018

Sportfiskemässan är ett unikt tillfälle för hela
branschen att visa upp det senaste i materialväg,
att initiera och stämma av trender mm.
Men det ger också tillfälle att under några dagar
sätta det svenska sportfisket i fokus och visa på det
breda intresse som finns och värdet av att vårda och
värna om möjligheterna att utöva Sveriges största
fritidsintresse, även för kommande generationer. ”
Per Westerlund, Bios

Se film inför mässan 2019

Sveriges största mässa för sportfiske kastar loss på Elmia i Jönköping

Fotograf: Tomasz A. Borowiecki

Något för alla – oavsett ålder

Under mässans tre dagar arrangeras många olika publikdragande aktiviteter för alla i familjen. Mässan erbjuder
uppvisningar i akvariet, dragbassängen och på kastbanor,
sportfiskeskola, kurser i olika tekniker, föreläsningar, filmvisningar, fiskesimulatorer, tävlingar, barnfiskeskola
och flugbindning.

Stora aktivitetstorg på mässan

Till exempel Specialfisketorg, Communitygata, Metetorg,
Kajakfisketorg, Betesbyggargata, Trollingtorg, Isfisketorg,
Flugbindargata, Hantverksgata, Ungdomsgata och nybörjarkurser i flugfiske för både killar och tjejer. Känn dig
varmt välkommen att kontakta oss om du vill arrangera
någon aktivitet på mässan!

Mässans bästa monter prisas

På Sportfiskemässan delas pris ut till årets ”Bästa Monter
Leverantör”, ”Bästa Monter Butik”, ”Bästa Monter Förening/
Organisation” , ”Bästa Monter Båt/Tillbehör” och ”Bästa
Monter Upplevelse”. Vinnarna utses på mässan och pristagarna i respektive kategori får pokal under mässfesten
på lördagskvällen.

Ny succé senast på Stockholmsmässan!

Sportfiskemässan arrangerades senast på Stockholmsmässan och lockade 15 513 besökare, vilket är besöksrekord!

Sportfiskemässan är en av årets viktigaste händelser
för oss. Det är ett unikt tillfälle att träffa många av
våra medlemmar och samtidigt värva nya. Det blir
många intressanta möten och diskussioner. Så för
den som vill hålla sig i framkant inom sportfisket är
det en självklarhet att delta!”
Andreas Ollinen, Sportfiskarna

Totalt 15 513 personer besökte Sportfiskemässan 2018

Vi marknadsför – du når ut

Sportfiskemässan satsar på en bred mediemix som består
av sociala medier, alla stora fiskemagasin och fiskesajter,
print, online och radio. Mässan kommer även att marknadsföras via våra samarbetspartners kanaler. Därför ska just du
ställa ut på Sportfiskemässan som är den största mässan
i Sverige inom sportfiske. Det är en turnerande riksmässa
som lockar fler och fler fiskeintresserade besökare från
hela Sverige. Här träffas människor med gemensamma
intressen för att titta på nyheter, prova på aktiviteter, tävla,
titta på båtar och boka fiskeresor. Mässan har starka samarbetspartners inom företag, organisationer och skolor.
Vidare har mässan ambitioner att öka intresset för sportfisket och främja fiskevård.

Fakta om sportfiske i Sverige

· Ca 2,1 miljoner svenskar fiskar varje år, dessutom fiskar ca 800 000 		
turister när de besöker Sverige.

·
· Av detta utgjordes ca 3,6 miljarder kronor av utgifter för förbruk-

2015 betalade svenskarna ca 14,9 miljarder kronor för sitt fritidsfiske.
ningsmaterial i redskap, fiskekort, resor, fiskeguider, mat och logi.

· Utgifter för mer långsiktiga investeringar i båtar och dyrare redskap
var 11,3 miljarder kr.

· Vanligast är att svenskar fiskar i sjöar och vattendrag, ca 11 miljoner
fiskedagar per år. Fiske utmed kusterna och i havet ligger på ca 4,7
miljoner fiskedagar per år.

· Fångsten som behålls inom fritidsfisket uppskattas till ca 18 000 ton
per år. Ca 10 600 ton fångades i sjöar och vattendrag och ca 7 700
ton fångades utmed kusterna och i havet.

Fritidsfisket i Sverige är alltså omfattande och av stor betydelse för
såväl friluftslivet som samhällsekonomin, inte minst på landsbygden.
Läs mer om den officiella statistiken på www.havochvatten.se/statistik-fritidsfiske

Sportfiskemässan 2018 var precis så bra som vi
hoppats – den naturliga mötesplatsen för alla
sportfiske- och vattenintresserade att träffas på!
På Sportfiskemässan träffar vi medlemmar, både
nya och gamla. Det är alltid lika roligt att nätverka
med dem och andra på Sportfiskemässan.
Sportfiskemässan har allt – lugna samtal hos hantverkare, rappa presentationer av det senaste inom
beten och utrustning och ständiga möten med nya
och gamla bekanta – den naturliga mötesplatsen
för alla sportfiske- och vattenmiljöintresserade”.
Christer Borg, Älvräddarna

Tre dagar fulla av aktiviteter!
Boka din monter redan i dag och försäkra
dig om en bra plats på mässan!

”Årets mässa var inget annat än en stor succé! Alla
utställare och besökare vi har pratat med är eniga
om att årets upplaga var den bästa Sportfiskemässan
hittills! Det nya rekordet för antal besökare är ett
kvitto på det, om inte annat. Nu siktar vi på att slå
det rekordet i Jönköping nästa år!”

”Årets sportfiskehändelse med enorm puls och
fart. Tre roliga och intensiva dagar där tillfället
ges att visa upp sig för den breda massan.
Alltid lika kul att träffa sina kunder, leverantörer
och branschkollegor under dessa fartfyllda och
fullspäckade dagar.”

Andreas Lundberg, Loop

Jakob Hanc, Jiggar.nu

Utomhus
300 000 m2

Mässan äger rum i hall C
och D, totalt 13 400 m2
Hall D
Hall C
4 300 m2 9 100 m2
Höjd: 3 m Höjd: 6-18 m

Elmia

Som mötesplats har Elmia en offensiv position. Mitt bland människor och företag som antingen har eller söker nya idéer, produkter
och tjänster. Vi nöjer oss inte med att bara vara uppdaterade med
allt som händer i din bransch.

Med bil

Från norr - Följ E4:an från Stockholm. Efter Huskvarna tag första
avfarten mot Elmia, avfart 99. Följ skyltarna till Elmia.
Från söder - Följ E4:an riktning Stockholm. Vid Ekhagsmotet, avfart
98, är det skyltat Elmia, följ skyltningen till Elmia.
Från väster - Följ riksväg 40 till Jönköping och forsätt köra på E4:an
mot Stockholm. Vid Ekhagsmotet, avfart 98, är det skyltat Elmia,
följ skyltningen till Elmia.
Från öster - Från väg 31 följ skyltningen från Ekhagsmotet till Elmia.

Följ oss på sociala medier!

www.facebook.com/sportfiskemassan
www.instagram.com/sportfiskemassan
www.twitter.com/sportfiskemassan

Sportfiskemässan 2019
Datum: 29-31 mars
Plats: Elmia - Jönköping
Leveransadress:
Mässvägen 12
554 54 Jönköping

Priser 2019

Anmälningsavgift
4315 kr
Grossister & Turistfiskeföretag
1150 kr/m2
Detaljister
1285 kr/m2
Båtutställare
965 kr/m2
Föreningar/organisationer/skolor 965 kr/m2

För bokning och information
Projektledare:
Agneta Brunell
agneta.brunell@easyfairs.com
Tel: 0708-27 70 43

Projektsäljare:
Annika Karlsson
annika.karlsson@easyfairs.com
Tel: 08-506 650 53

www.sportfiskemassan.se

