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KREATIVE DAGE



Ja tak, vi ønsker placeringsforslag på følgende standstørrelse og type 
på Kreative Dage 2017:

Antal åbne sider: 1 åben side 2 åbne sider 

 

 3 åbne sider 4 åbne sider

Størrelse: 6 m2 (2x3) 9 m2 (3x3) 

 

 12 m2 (3x4) 15 m2 (3x5)

 18 m2 (3x6) 21 m2 (3x7) 

 

 24 m2 (3x8)/(4x6) andet ______
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Specielle ønsker: __________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________

Vi ønsker at udstille flg. produkter: _______________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Vi ønsker - på særlige betingelser - at supplere standen med et workshopområde, hvor 
publikum selv kan prøve/arbejde. 

Arealbehovet hertil er ca.:  ___________ m2

Firma: ________________________________________________________

Adr:__________________________________________________________

_____________________________________________________________

Postnr.: _____________By: _______________________________________

Kontaktperson: __________________________________________________

Tlf: ___________________________________________________________

E-Mail: _______________________________________________________

www: ________________________________________________________

CVR nr.: ________________________________________________________

Dato: _________________________________________________________

Underskrift: _____________________________________________________

KREATIVE 20
17 27-29 OKT

MESSE C

Arrangør
Messen arrangeres af MESSE C

Åbningstider
Fredag den 27. oktober kl. 10.00-17.00
Lørdag den 28. oktober kl. 10.00-17.00
Søndag den 29. oktober kl. 10.00-16.00

Standpriser 
Standene leveres ”klar til brug” med stand-
skillevægge og skiltefrise (uden tekst), 
tæppe, møbler, el-tilslutning og ekstra be-
lysning.

6-12 m2 inkl. standvægge mod nabo, skil-
tefrise mod åbne sider, koksgråt nålefilt på 
gulv, 1.000 W el-tilslutning, 1 loftophængt 
LED-spot, 1 stk. 80x120 cm. bord og 2 stole.

6 m2 (3x2)                                    kr. 6.000,- 
9 m2 (3x3)                                    kr. 8.450,-          
12 m2 (4x3)                                          kr. 10.700,-

15-24 m2 inkl. standvægge mod nabo, skil-
tefrise mod åbne sider, koksgråt nålefilt på 
gulv, 1.000 w el-tilslutning, 1 loftophængt 
LED-spot, 2 stk. 80x120 cm. borde og 2 stole.

15 m2 (5x3)                                            kr. 13.250,-
18 m2 (6x3)                                            kr. 15.600,-
21 m2 (7x3)                                            kr. 17.950,-
24 m2 (8x3 eller 6x4)                             kr. 20.400,-

Kvantumsrabat
Der gives følgende kvantumsrabat:
30-50 m2     -   10% kvantumsrabat
51-100 m2   -   20% kvantumsrabat

Arbejdende Værksteder
Der udlægges på messen (på særlige be-
tingelser) et begrænset antal arbejdende 
stande forbeholdt udøvende med egne 
produkter indenfor kunst og håndværk. 

Betingelsen for deltagelse på disse stande er, 
at de er ”arbejdende”, så der demonstreres 
teknikker for de besøgende, og at der kun 
sælges egne håndgjorte værker/produkter.

Tilmeldingsgebyr
Tilmeldingsgebyr kr. 1.600,- pr. udstiller.

Obligatorisk gebyr for alle udstillere. Gebyret 
forfalder til betaling ved kontraktens returne-
ring, og inkluderer presseservice, personale- 
og udstillerparkeringskort, optagelse i mes-
sens katalog og app samt link fra messens 
hjemmeside. 

Gebyret dækker i 2017 endvidere 10 stk. 
gæstekort og fri kaffe/te/isvand til udstillerne 
under messen.  

ALLE PRISER ER EXCL. MOMS

Betalingsbetingelser
Standlejen forfalder til betaling med 50% den 
15. juni og de resterende 50% den 15. sep-
tember 2017.

Hvem kan udstille
Firmaer og butikker der markedsfører pro-
dukter, som lever op til messens koncept 
samt udøvende kunstnere / håndværkere.

Det er let at udstille
Udfyld tilmeldingsskemaet og send det til 
os snarest muligt. Husk at anføre, hvilke 
produkter du ønsker at udstille. 

Læs mere på www.messec.dk og 
www.kreativedage.dk
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