HÅNDARBEJDSMESSEN

– i tråd med tiden
Lillebæltshallerne 2018

Den 16., 17. og 18. marts 2018 invitereres alle med interesse
for håndarbejde til messe i Middelfart.
Hej – så er jeg ved at være tiden at tænke på håndarbejdsmesse 2018.

Jeg håber, I har lyst til at deltage.
Med venlig hilsen
Poul Erik Nikolajsen

Arrangeres af

Forlaget Akacia
Højsletten 62 • 5690 Tommerup
Tlf: 40 12 24 29 • www.haandarbejdsmessen.dk

Materiale om Håndarbejdsmessen 2018

- i tråd med tiden
Sted
Lillebæltshallerne
Færøvej 74-76,
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 29 66
Arrangør
Forlaget Akacia
Højsletten 62
5690 Tommerup
Tlf: 40 12 24 29
info@akacia.dk
Åbningstider for publikum
Fredag, d. 16. marts kl. 9 - 17
Lørdag, d. 17. marts kl. 9 - 17
Søndag, d. 18. marts kl. 10 - 16
Vi gør opmærksom på, at især fredag kommer der
mange gæster allerede inden åbningstid, og derfor
forbeholder vi os ret til at åbne entrekasserne og
lukke gæster ind op til en halv time før den ’officille’
åbningstid, hvis vejret og kødannelsen tilsiger det.

Workshop-områder
Efter særlig aftale kan der stilles et område til rådighed
for den enkelte stand til brug for workshop eller
lignende. Der må ikke sket salg fra dette workshopområde, men væggene må selvfølgelig gerne
udsmykkes med relevante arbejder og plakater.
Udstillingsvægge - kun private/hobby
Pris: 300 kr. incl. moms pr. udstiller
Væggene er hvide fiberplader. Øverst er en
aluminiumsliste på ca. 16 mm. Der lejes 2 x 2,5 m
standvæg (zig+zag). Velegnet til udstilling af egne
håndarbejder, annoncering for egne kurser o.lign.
i relation til messens indhold. Udstiller opsætter
udstillingen torsdag eftermiddag/aften eller fredag
inden kl. 8,30. Udstillingen kan nedtages søndag efter
kl. 16. Efter aftale kan messens personale nedtage og
returnere udstillingen for udstillerens regning og risiko.
Udstillingen overvåges af messens vagtpersonale. Der
er ikke mulighed for ophold på standen eller direkte
salg fra standvæggene.

Salgsstande
Standpriser: 475 kr. pr. m² excl. moms
+ registreringsgebyr 1.100 kr. excl. moms
Væggene er hvide fiberplader. Øverst er der en
aluminiumsliste på ca. 16 mm. Pladestørrelsen er 1 x
2,5 m (væghøjden). Frisehøjden er 0,22 m = underkant
2,28 m over gulvet.
Der må ikke sømmes i standvægge eller friser.
Standlejer betaler selv for evt. beskadigelser.
Gulvene er alm. ”sportshal”s - trægulve.

Følgende indgår ikke i standlejen, men skal bestilles
og afregnes særskilt:
Spot/lys.
Gulvtæppe (se hjemmesiden for farvekort).

Tilmelding på vedlagte skema - husk at skrive omtale
af din udstilling til vores hjemmeside.
Pressemateriale
Pressemateriale vil blive udsendt til relevante medier
såsom radio, TV, aviser og dagblade.
Senere vil man på hjemmesiden
www.haandarbejdsmessen.dk
løbende kunne holde sig orienteret om messen. Alle
messedeltagere vil blive lagt på en udstillerliste med et
link til deres egen hjemmeside.
Der vil blive udsendt messeplakater og huskekort til
mange interesserede, bla. standholdere til udeling
blandt kunder og forretningsforbindelser..
Der sendes materiale til relevante forretninger,
biblioteker, foreninger og interessegrupper.
fortsættes næste side...
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Følgende indgår i standleje m.m.:
Standopbygning med skiltefrise.
Elstik. (ikke spot – se nedenfor)
Ophængning af skilte med firmanavn på frisen.
(Der må ikke hænge andet udvendigt på frisen.)
Gratis adgang for standens personale.
Fri trådløs opkobling til internet.
Frokostbuffet i alle 3 dage til 2 personer pr. stand, til 3
personer for stande over 15 m².
Effektiv annoncering og pressedækning.
Almindelig halbelysning.
Rengøring af gangarealer.

Følgende indgår i lejen af en udstillingsvæg
Adgangsbillet til messen (3-dagesbillet)
Væg med navneskilt.
Almindelig halbelysning.
Effektiv annoncering og pressedækning.
Rengøring af gangarealer.

Forsikring
Messens arrangører og Lillebæltshallerne påtager
sig ikke noget ansvar for det udstillede materiel,
hverken direkte eller via forsikring. Kontakt eget
forsikringsselskab for at sikre dækning af skade i
forbindelse med messedeltagelsen.
Navneskilte
Af sikkerhedsgrunde skal standholdere og personale
alle dage bære navneskilte.
Navneskiltene afhentes i ’Informationen’.
Udstillerkantine - kun for salgsstande
Udstillerkantinen er forbeholdt standholdere og
messens øvrige personale (husk navneskilt). Øvrige
gæster/deltagere henvises til hallernes andre
spisefaciliteter.
Der vil fra kl. 9 være kaffe, te, saftevand og småkager
til fri afbenyttelse i kantinen.
Hallens termokander må ikke fjernes fra kantinen.
Mellem kl. 11,30 og kl. 14 er der frokostbuffet mod
aflevering af spisebillet.
Ekstra frokostbilletter (udover de gratis) kan bestilles
og afregnes særskilt (pris: 85 kr. pr. person pr. dag
incl. moms).
Åbningstider i Lillebæltshallernes cafeteria
Torsdag d. 15. marts kl. 12 - 20.
Fredag d. 16. marts fra kl. 8 - 18.
Lørdag d. 17. marts fra kl. 8 - 18.
Søndag d. 18. marts fra kl. 8 - 19.
Gæstekort
Alle stande vil få tilsendt et antal gæstekort.
Sæt firmastempel på kortets bagside og giv det til
nogen, som du mener bør besøge messen.
Prisen for en gæst er 65 kr. (= 25 kr. i rabat)
Der opkræves 65 kr. pr. gæstekort efter messen,
- eller hvis du sætter X i firkanten bagpå, betaler
gæsten selv de 65 kr. ved indgangen.
Husk at stemple kortene med firmanavn eller navn
og standnr., ellers er kortene ugyldige.
Ved endelig afregning efter messen, faktureres for
indløste, ubetalte gæstekort.
Den nedsatte pris for gæstekort gælder for max. 8 stk.
gæstekort pr. stand, for indløste gæstekort udover 8
stk. opkræves alm. pris (90 kr.)

Tidsplanen for messen
Fredag 30. juni 2017:
Tilmeldingsskemaet skal være returneret.
Primo november 2017:
Deltagerne i messen får oplysning om standnummer
og placering.
Faktura på registeringsgebyr og første halvdel af
standlejen udsendes.
Torsdag 30. November 2017:
Forfaldsdato for registreringsgebyr og første rate (=
bindende tilmelding). Såfremt betalingsbetingelserne
ikke overholdes er arrangørerne berettiget til at
ophæve lejemålet og udleje arealet til anden side,
uden ydelse af erstatning for evt. afholdte udgifter el.
lign.
Primo januar 2018:
Faktura for anden rate samt på spot, ekstra
frokostbilletter og middagsbilletter udsendes primo
januar.
Fredag den 12. januar 2018:
Forfaldsdato for anden rate.
Torsdag den 15. marts 2018:
Opsætning af stande fra kl. 12.
Hal-åbningstider for udstillerne
Torsdag d. 15. marts kl. 12 - 22.
Fredag d. 16. marts fra kl. 8 - 18.
Lørdag d. 17. marts fra kl. 8 - 18.
Søndag d. 18. marts fra kl. 8 - 22.
Adgangsforhold
Alt udstillingsmateriale skal bringes ind og ud ad
anviste adgange. Der må ikke slæbes kasser og
lignende hen over gulvene. Tunge genstande skal
køres på ladvogne (findes i hallerne) således at
tyngden fordeles.
Nedtagning af stande
Nedtagning af stande skal foregå umiddelbart efter
messens ophør. Efter aftale med hallernes personale
kan materiale pakkes i kasser/på palle og evt.
afhentes mandag formiddag.
Se evt. aftale for ”Udstillingsvægge”.
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HÅNDARBEJDSMESSEN

- i tråd med tiden

Lillebæltshallerne
Tilmelding
2018
(udskriv denne formular eller benyt den elektroniske - www.haandarbejdsmessen.dk)
Firma:
Adresse:
Postnummer:

By:

Kontaktperson:

CVR:

Telefon:
Vores hjemmeside:

e-mail:

www.

Vi tilmelder os hermed Håndarbejdsmessen i Lillebæltshallerne den 16., 17. og 18. marts 2018.
Vi ønsker en (sæt kryds):

Salgsstand på ca.

m2

Udstillingsvæg (kun for hobby/private)

Vi ønsker at deltage i håndarbejdscafeén: (med hvad og hvornår)
Specielle ønsker (f.eks. hjørnestand eller andet) :

Vi vil gerne omtales på følgende måde på messens hjemmeside:

+ link til vores hjemmeside.
Workshop (læs mere på side 1):

Dato:
Underskrift/stempel:

Skemaet sendes til

Forlaget Akacia
Højsletten 62, 5690 Tommerup
Tlf: 40 12 24 29

