Viborg d.12-13.januar 2019 i Golf Salonen
Opbygget stand koster kr.580 pr kvm —minimum 4kvm
Bordstand er udsolgt
Link til stand tegning

Esbjerg d.9-10.februar 2019 i ECH-PARK
Opbygget stand koster kr.540 pr kvm —minimum 4kvm
Bordstand: kr.1200 for 1stk 180cm bord, kr.2000 for 2stk 180cm bord m.m.
Link til stand tegning

Holstebro d.9-10.marts 2019 i Musikteatret
Opbygget stand koster kr.540 pr kvm —minimum 4kvm
Bordstand i salen: kr.1200 for 1stk 180cm bord, kr.2000 for 2stk 180cm borde
Bordstand i indgangsområde: kr.900 for 1stk 180cm bord, kr.1600 for 2stk 180cm borde
Link til stand tegning

Hjørring d.27-28 april 2019
Opbygget stand koster kr.540 pr kvm —minimum 4kvm
Salgs/Bordstand: kr.540 pr meter stand (inkl. borde og stole) - minimum 2meter
Link til stand tegning

Silkeborg d.24-25.august 2019 i Lunden
Opbygget stand koster kr.540 pr kvm —minimum 4kvm
Salgs/Bordstand: kr.540 pr meter stand (inkl. borde og stole) - minimum 2meter
Link til stand tegning

Odense d.14-15.september 2019 i Odense Congress Center
Opbygget stand koster kr.700 pr kvm—minimum 4kvm
Salgs/Bordstand: kr.700 pr meter stand (ekskl. borde og stole) - minimum 2meter
Link til stand tegning - læs mere på www.odensehelsemesse.dk

Skive d.28-29.september 2018 i Skive Theater
Opbygget stand koster kr.500 pr kvm —minimum 4kvm
Salgs/Bordstand: kr.500 pr meter stand (inkl. borde og stole) - minimum 2meter
Link til stand tegning

Aars d.26-27.oktober 2019 I Messecenter Vesthimmerland
Opbygget stand koster kr.520 pr kvm - Minimum 4kvm
Salgs/Bordstand: kr.520 pr meter stand (inkl. borde og stole) - minimum 2meter
Link til stand tegning
Alle priser er +moms
Uddrag af vores betingelser
Opbyggede stande er til behandlinger, produktsalg og info.
Bordstande er forbeholdt produktsalg.
Opbyggede stande består af det ønskede areal med 2meter høje stand vægge af groft beige stof monteret på aluminiums-profiler.

Bordstand består af det ønskede areal —intet andet—der vil ikke være ophængningsmuligheder til plakater m.m.
Levende musik er ikke tilladt på standene og anvendelse af instrumenter, musik, klangskåle og video der giver lyd på standene må kun ske
således, at det ikke generer nabostandene eller andre udstillere. Enhver henstilling fra nabostand eller personale skal følges.
Messernes opbygningen kontrolleres af den stedlige brandmyndighed og deres anvisninger skal altid følges. Anvendelse af levende lys er
strengt forbudt. Rygning i lokalerne er ikke tilladt.
Kun udstillere og deres aktivt personale på standene med udstillerskilte har fri adgang til messen. Skiltet skal bæres synligt. Udstillerskilte
udleveres inden åbning af messen lørdag. Der udleveres ikke udstillerskilte til børn eller familie.
Standene skal være opstillet, åben, operationel og bemandet i hele messens åbningstid, på nær eventuelle pauser.
Antal personer standene må bemandes med er: Opbyggede stande: 2 kvm pr person, dvs at en 4kvm stand må bemandes med 2 personer, en
6kvm stand må bemandes med 3 personer, en 8kvm stand må bemandes med 4 personer osv.
Bordstande: max. 2 personer pr bordstand.
De aktiviteter der er på standen (behandlinger, læsninger produktsalg) skal være aftalt på forhånd og ændring skal godkendes skriftligt (mail)
inden messen. Aktiviteter på standen skal overholde Dansk lovgivning.
Ved tilmelding mere end 2 måneder før messens afholdelse.
Rate 1 = Depositum = 40 % af standlejen – faktureres ved tilmelding, Rate 2 = Reststandlejen = 60 % betales ca.2 måned før messen
Ved tilmelding mindre end 2 mdr. før messens afholdelse:
100% standleje faktureres og betales 8 dage efter tilmelding.
Afbestilling af standen skal ske skriftligt (brev eller mail).
Ved afbestilling mindre end 6 mdr. før messen, opkræves et afbestillingsgebyr på 40% af standleje, svarende til depositum.
Ved afbestilling mindre end 2 mdr. før messen, er hele standlejen straks forfalden til betaling.
Afbud pga. sygdom eller andre årsager ligestilles med afbestilling.
Bemærk at betaling og afbestillingsbetingelser på messen i Odense er lidt anderledes.

