
Mötesprofilering 
 
 

 

Bokning, offertförfrågningar och information: 
Konferera – Folkets Hus Kulturhuset 
Kungsgatan 25 Trollhättan 
0520-42 25 10 
boka@konferera.se 
konferera.se 
Priserna gäller under 2021 eller tills de att nya priser publiceras på vår hemsida. 

Vi hjälper dig att rama in ditt möte med profilmateriel. 
Allt från X-Banner till inramning av Hebescenen till inklädning av stolpar. 
Nedan är ett urval av det som vi kan hjälpa till med, kontakta oss för ytterligare förslag. 
 

Hebescenen Mått Materiel Pris  
exkl. moms 

Vepa på Tornen  

900 cm x 91 cm 

  
 Papper 4120 kr 

Två sidor inkl. upp- och nedmontering. 
 Kanvas 4900 kr 

Vepa sidor om projektorduk 
700 cm x 110 cm 

  
Två sidor inkl. upp- och nedmontering. Tyg 6800 kr 

700 cm x 91 cm Kanvas 4025 kr 

Vepa över projektorduk    
Inkl. upp- och nedmontering. 
 

700 cm x 110 cm Tyg 4560 kr 
700 cm x 91 cm Kanvas 2785 kr 

Vepa under projektorduk    
Inkl. upp- och nedmontering. 
 

1050 cm x 165 cm Tyg 6700 kr 
1050 x 91 cm Kanvas 2785 kr 

Scenmatta 1100 cm x 450 cm Tyg 31 500 kr 

 
Teaterfaojén, plan 2 

   

Golvdekal 
510 cm x 310 cm Plastdekal 6595 kr 

Halvcirkelformad laminerad dekal monteras vid trappan på marmordelen. 

 
Tavelinklädnad 

300 cm x 170 cm Tyg 2820 kr 
Tavla höger eller vänster om ”Gardinen” inkl. montering. Pris per tavla. 

 
Tavla i ”Gardinen” inkl. montering.  
 

670 cm x 168 cm Tyg 4635 kr 

Tavla vid hissen inkl. montering.  
 

380 cm x 170 cm Tyg 2825 kr 

Tavla runt pelaren. Tre stycken. Pris per tavla. 90 cm x 132 cm Tyg 795 kr 
90 cm x 132 cm Papp 465 kr 

Affisch till tavlorna inkl. montering.  61 cm x 170 cm Papp 435 kr 
91 x 170 cm Papp 475 kr 

 
Övrigt 

   

X-banner 
160 cm x 61 cm Kanvas 285 kr Display i form av krysställning (lån) med vepa. Pris per styck. 

Skärmvägg/avdelare    
Stabila väggavdelare. Ink. hyra av vägg och montering. Pris per styck/sida. 
Mått 120 bred 240 hög inkl. 40 cm sockel. Vid dubbelsidig display avgår 100 kr. 

120 cm x 200 cm Tyg 1300 kr 
120 cm x 200 cm Papp 820 kr 

Orginalarbete  

 525 kr 
Bilder, logo, text m.m. i lösa delar gör vi originalarbete för tryck. 
Per timme, löpande räkning. 
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Hebescen 

 
Teaterfoajén.            Detaljbild Golvdekal. 

         

X-Banner   Skärmvägg 

 
Original för papp i JPEG, upplösning min. 200 dpi. 
Original för typ i PDF, upplösning min. 200 dpi 
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