Kreative
dage 18
Nordens største kreative messe
26.-28. OKTOBER 2018

den 10. kreative dage
Velkommen som udstiller på ju- Hele 253 udstillere var på plads og
bilæumsudgaven af Kreative Dage – oplevede besøgsrekorden, da det
den 10. i rækken.
kreative univers i MESSE C havde
22.183 købedygtige gæster i 2017.
Det skal naturligvis fejres, så der vil
drysse masser af guld og glimmer Kreative Dage har tradition for et
ned over Nordens største kreative bredt, varieret og kreativt program fra
messe i 2018-versionen.
messens tre scener, som er integre-

ret i udstillingsområdet. Jubilæumsmessen bliver naturligvis ingen undtagelse - tværtimod får programmet
endnu mere gas med 60-70 programpunkter.

Nordens største kreative messe
Foreløbige temaer og navne på messens tre scener: Karen Marie Klip • Gittea Patchwork • Kirsten Nyboe - Strik •
Tenja Skotte - Pileflet • ”Ud over horisonten” med Christel Seyfarth • Juletema med Bjarne Als, Bering House of Flowers •
Foredrag og kjoleudstilling med designeren Jesper Høvring • Manden bag Snittesiden.dk, Frank Egholm

Kun online billetsalg
For at sikre en bedre oplevelse og
fordeling af besøgende over de tre
messedage vil alle indgangsbilletter i år blive solgt online i forsalg
med et max. antal pr. dag.

Knæk
cancer
KNÆK CANCER
For at markere Kreative Dages
jubilæum går en del af entréen til
Knæk Cancer, da messen som tidligere år finder sted i weekenden,
hvor Knæk Cancer-ugen slutter.

Ekstra åbningstid
Bemærk at messen i 2018 allerede åbner kl. 9.30. Derved
sikres et bedre flow lige fra den
trafikale afvikling til P-arealerne
og videre til indgangen ved messens start. Du får som udstiller
ekstra salgstid – uden merpris!

Markedsføring til den
store guldmedalje
Kreative Dage er kendt for en meget synlig markedsføring i alle relevante medier. Igen i år vil messen
blive eksponeret gennem annoncering og pressedækning i trykte
medier lige fra distriktsblade til
dagblade, ugeblade og magasiner. TV2´s regionale stationer viser spots, mens online og sociale
medier i endnu højere grad end
tidligere kommer i spil. Så ingen vil
være i tvivl om, at den 10. Kreative
Dage er på vej.

Der shoppes og prøves
Som udstiller gælder det om at
få præsenteret varen og gennem
workshops at få demonstreret
materialer, værktøjer og teknikker. Det gælder i høj grad også om
direkte salg til de mange købedygtige besøgende – men der skal
også være tid til det sociale.

Plads til hygge
På Kreative Dage mødes udstillerne til gratis morgenbrød
og kaffe hver morgen før messestart, ligesom der lørdag aften
efter lukketid bliver mulighed for
at mødes med kollegaer i branchen til lidt let mad og drikke,
når MESSE C er vært ved et lille
jubilæumsarrangement.

Alt det praktiske
Arrangør

Kvantumsrabat:

Betalingsbetingelser

Messen arrangeres af MESSE C,
Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia
Telefon.: +45 7592 2566
Email: messec@messec.dk

Der gives følgende kvantumsrabat
30-50 m 2 - 10% kvantumsrabat
51-100 m2 - 20% kvantumsrabat

Standlejen forfalder til betaling
med 50% den 15. juni og de resterende 50% den 15. september
2018.

Åbningstider

Arbejdende Værksteder

Hvem kan udstille

Fredag den 26. oktober kl. 9.30-17.00
Lørdag den 27. oktober kl. 9.30-17.00
Søndag den 28. oktober kl. 9.30-16.00

Der udlægges på messen (på særlige betingelser) 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
der kun sælges egne håndgjorte
værker/produkter.

Firmaer og butikker der markedsfører produkter, som lever op til
messens koncept samt udøvende
kunstnere / håndværkere.

Tilmeldingsgebyr

Det er let at udstille

Tilmeldingsgebyr kr. 1.700,- pr. udstiller. (Obligatorisk gebyr for alle
udstillere.) Gebyret forfalder til betaling ved kontraktens returnering,
og inkluderer presseservice, personale- og udstillerparkeringskort,
optagelse i messens katalog og app
samt link fra messens hjemmeside.

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

Standpriser
Standene leveres ”klar til brug” med
standvægge og skiltefrise (uden tekst),
tæppe, møbler, el-tilslutning og ekstra
belysning.
6-12 m2 inkl. standvægge mod nabo,
skiltefrise mod åbne sider, koksgråt
nålefilt på gulv, 1.500 W el-tilslutning,
1 loftophængt LED-spot, 1 stk. 80x120
cm. bord og 2 stole.
6 m2 (3x2)
9 m2 (3x3)
12 m2 (4x3)

kr. 6.100,kr. 8.600,kr. 10.900,-

15-24 m2 inkl. standvægge mod nabo,
skiltefrise mod åbne sider, koksgråt
nålefilt på gulv, 1.500 w el-tilslutning,
1 loftophængt LED-spot, 2 stk. 80x120
cm. borde og 2 stole.
15 m2 (5x3)
18 m2 (6x3)
21 m2 (7x3)
24 m2 (8x3 eller 6x4)

kr. 13.500,kr. 15.900,kr. 18.300,kr. 20.800,-

Gebyret dækker i 2018 endvidere 5
stk. gæstekort til søndag den 28.
oktober. Morgenbrød og kaffe før
messens åbning alle tre dage, fri
kaffe/te/isvand under messen samt
udstiller ”get together” lørdag aften
under messen. ALLE PRISER ER
EXCL. MOMS

Læs mere her
Læs mere på www.messec.dk
eller www.kreativedage.dk

tilmeldingsskema
Ja tak, vi ønsker placeringsforslag på følgende
standstørrelse og type på Kreative Dage 2018:
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
Specielle ønsker:

Vi ønsker at udstille flg. produkter:

Workshopområde
Vi ønsker (på særlige betingelser) at supplere standen med et workshopområde, hvor publikum selv kan prøve/arbejde. Arealbehovet hertil er ca:
m2
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