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Resor till fyndpriser på TUR: Här gör du
din bästa Deal!
I år öppnar TUR helt nya möjligheter för dig som besökare:
• Två publikdagar blir tre, rabatterad flerdagsbiljett införs.
• Varje dag erbjuder utställarna ett antal förmånliga Deals.
• Stora satsningar på barnaktiviteter och scenunderhållning.
• Årets TUR, som arrangeras 22–25 mars på Svenska Mässan i Göteborg,
presenterar som vanligt ett enormt utbud med utställare från världens alla
hörn.
Men mycket är också helt nytt för i år. TUR 2012 utökar t ex antalet
publikdagar och öppnar för allmänheten redan på fredag 23 mars kl 14.00.
Samtidigt introduceras en mycket förmånlig flerdagsbiljett (gäller fre–sön):
180 kr för vuxen och 90 kr för ungdom. Motsvarande dagsbiljett kostar 130 kr
resp 60 kr.
• I år får du som besöker TUR inte bara inspiration, tips och idéer. Du kan
också göra ett riktigt klipp! Varje publikdag plockar utställarna fram ett
begränsat antal Deals, till verkliga fyndpriser. Det kan vara resor,
hotellövernattningar eller andra erbjudanden.
Alla erbjudanden läggs ut på hemsidan www.tur.se men kan bara köpas på
mässan, enligt principen först till kvarn.
• En annan nyhet för året är storsatsningen på scenunderhållning. Musik och
sång, komik, intervjuer och improviserad teater pågår non stop under lördag
och söndag.
Medverkar gör bl a Ingvar Oldsberg, Claes Månsson, Thomas
Pettersson,Galenskaparna/After Shave, Chanon och Chamber Jazz Trio.
• Under helgen görs också en stor barnsatsning, med bl a hoppborg och
studsmatta. Och så händer det en massa spännande saker runt om på mässan.
Bl a SkattTURen, en skattjakt bland montrarna med fina priser till dem som

lyckas bäst.
• TUR 2012 har öppet: tors 22 mars kl 9–18 (endast fackbesök), fre 23 mars
kl 10–18 (fackbesök, fr o m kl 14 även öppet för allmänheten), lör 24 mars kl
9–18, sön 25 mars kl 10–17.
Vill du veta mer? Ring Per Magnusson, mässansvarig för TUR på Svenska Mässan,
tfn 031-708 86 76. Mer information finns på www.tur.se

Svenska Mässan är idag en av Nordens effektivaste mötesplatser. Varje år
kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal
mässor samt 100-tals små och stora konferenser och kongresser. Svenska
Mässan äger och driver också Gothia Towers, ett av Nordens största hotell,
samt en av Sveriges största restaurangverksamheter med bl a
välrenommerade Heaven 23 och italienska Incontro.
Svenska Mässan har tillsammans med dotterbolag drygt 500 anställda, en
omsättning på cirka 800 Mkr och generar årligen runt 2,2 miljarder kronor i
besöksnäringseffekter till Göteborg. VD och koncernchef är Carin Kindbom.
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