Nykøbing Messen
- for hele familien

Nykøbing F. Hallen - den 9. & 10. marts 2019.

Bindende messekontrakt: ALT SKAL UDFYLDES...
Firmanavn:

Hjemmeside:

Hvilken E-mail adresse skal
INFO om messen sendes til:

Adresse + post nr

Firma E-mail:

Telefon:

Hvilken E-mail adresse skal
faktura sendes til:

Ean nr:(informeres kun hvis faktura

NØD Telefonnummer: (hvis akut

skal sendes elektronisk)

spørgsmål opstår under messedagene,
skal arrangør kunne komme i kontakt
med en person som deltager på messen)

Att:

Bestilling: Tjek venligst på www.multi-messerne.dk om hvilke stande der er ledige
Stand (2,98 mtr. lang x 2,80 mtr. dyb) - 2.420 kr. ex moms ________Alle ikke hjørnestand i hal 1 og hal 2. (med
gule tal)
Stand (2,98 mtr. lang x 2,80 mtr. dyb) 2645 kr. ex moms __________ Alle hjørnestande i hal 1 og hal 2 (med sorte tal)
Stand (2,80 mtr lang x 2,80 mtr dyb) 2645 kr. ex moms __________ Alle hjørnestande i hal 1 (med lilla tal)
Stande med specielle mål:
Stand 60 og 61 (ca. 3 x 3 meter) - i forhallen - 3900 kr. ex moms __________
Stand 62 og 63 (ca. 1,5 x 2,5 meter) - i forhallen - 2000 kr. Ex. Moms__________
Stand 95 – 100 (ca. 3 x 5 meter) ude foran ved hovedindgangen - 1800 kr. ex moms____________
Stand 40 (2,50 mtr lang x 2,80 mtr dyb) i hal 1 - 1970 kr. ex moms _________
Stand 41 (2,80 lang x 2,80 mtr dyb i hal 1 - 2220 kr. ex moms __________
Stand 67(ca. 25 m2- svare næsten til 3 stande) i hal 2 - 4750 kr. ex moms _________

Stand 91 og 92 (11 x 8,60 meter) i hal 2 - (kun til bil/campingvogn/motorcykle el lign)11800 kr. ex moms ________
Stand 93 og 94 (4,3 x 6 meter) i hal 2 - 6990 kr. ex moms ________
Jeg medbringer min egen udstillerstand inkl. vægge _____ og stande 1-10, 45-55 68-77 + 81-90 vil primært brugt
til eget udstillerstand (hvis Ja - skriv størrelse/antal stand (e)_____ (1 standplads = 2,98 mtr lang x 2,80 mtr dyb) (placering mm skal godkendes af arrangør)
Bestilling af bord (80 x 250 cm): 50 kr. pr stk. ex moms - skriv antal ______________
Bestilling af stol: 20 kr. pr stk. ex moms – skriv antal ____________
Hvor meget Watt (EL) – samlet skal der bruges på bestilte stand______________(MAX 1000 Watt pr stand)

Man kan ikke booke sig som udstiller på messen, uden at have krydset af hvilken størrelse annonce
man ønsker i messeavisen. Læs venligst afsnittet om messeavis, inden du sætter kryds nedenfor:
Størrelse 1 annonce: B. 85 x h. 40 mm visitkort/annonce til messeavisen - 370 kr. ex moms - (specielpris, da det er
mindste krav for annoncen) ____________
Størrelse 2 annonce: B. 85 x h. 80 mm annonce til messeavisen - 695 kr. ex moms

.

Størrelse 3 annonce: B. 85 x h. 120 mm annonce til messeavisen - 895 kr. ex moms

.

Størrelse 4 annonce: B. 130 x h. 170 mm annonce til messeavisen (1/4 side) - 1920 kr. ex moms

.

Størrelse 5 annonce: B. 260 x h. 170 mm annonce til messeavisen (1/2 side) - 3200 kr. ex moms

.

Størrelse 6 annonce: B. 260 x h. 360 mm annonce til messeavisen (hel side) - 6000 kr. ex moms

.

Sæt kryds i en af de 3 nedenstående rubrikker:
Jeg vedhæfter sammen med kontrakten via mail, den annonce som skal bruges i messeavisen______
Jeg sender annoncen indenfor 14 dage fra dags dato, hvor kontrakten underskrives_____
Jeg deltog sidste år, og vil gerne bruge den samme annonce + størrelse som jeg brugte sidste år______

Samlet beløb er = (Stand pris + annonce + evt borde og stole) =

.

Med nedenstående underskrift, bekræfter jeg hermed at jeg har gennemlæst
informationsbrevet, og er indforstået med dets indhold. Ligeledes med underskriften
tilmeldes jeg som udstiller på Nykøbing Messen 2019.
Når messearrangør har modtaget messekontrakten i udfyldt stand, vil messearrangør hurtigst muligt
godkende den via en mail-beskæftigelse. Derved er messekontrakten FØRST bindende.

Dato & Underskrift: _______________________________________________

Messearrangør Eva Petersen - Engvej 21- 4760 Vordingborg -Tlf: 29 40 65 15 eva@multi-messerne.dk - www.multi.messerne.dk

