OFFICIEL ARRANGØR
QUINTAIN v/ Michael Agerholm
Ørslevklostervej 44
7840 Højslev
Tlf: 21964878
mail@messefroalternativbehandling.dk
CVR: 33625529
ADRESSE PÅ MESSEN
Golf Salonen, Hans Tausens Allé 3, 8800 Viborg (Tidligere Randersvej 1a)
HJEMMESIDE OG FACEBOOK FOR MESSEN:
www.viborghelsemesse.dk & www.facebook.com/messeforalternativbehandling
Alle deltagere med stand vises på hjemmesiden, foredrag præsenteres og der vil være online salg af entre.
ÅBNINGSTIDER
Messen har åbent for publikum lørdag d.23.januar & søndag d.24.januar 2021 kl.10-17.

CORONA/COVID-19 RETNINGSLINJER
Der vil blive udarbejdet et sæt retningslinjer for afholdelse af messen ud fra myndighedernes vejledning på tidspunktet
for afholdelse af messen. Messen retningslinjer kan først fremvises ca. 1 måned før messen og dette accepteres ved
indbetaling af 1.delbetaling. Deltagere på messen skal følge retningslinjerne.

STANDE, INRETNING & NEDTAGNING
- Opbyggede stande består af et areal med 2m høje skillevægge med topstang, med vægge af groft beige bomuldsstof
monteret på alu-profiler. Udlejes til alle.
- Salgs/bordstand består et lejet areal – intet andet, der er ikke mulighed for ophængning af materiale.
Der må bruges roll ups bag bordene – Udlejes udelukkende til produktsalg eller informationsstand.
Der er strøm tilgængeligt på alle stande – 500Watt pr stand – skal der bruges mere, så skal det aftales på forhånd.
Indretning af standene kan ske fredag d.22.januar fra kl.16.00 - 19.00 samt lørdag d.23.januar fra kl.8.00 – 09.45.
Standene skal være færdig opstillet lørdag kl.09.45. (er en stand ikke taget i brug kl.09.00 forbeholder vi os ret til at
inddrage den uden kompensation)
Brug af søm til ophængning af materiale– eller brug af tape/lærertyggegummi på vægge, gulv eller i træværk er
strengt forbudt.
Erstatning for beskadigelse af stand-materiel, gulv og andet i salen påhviler den enkelte udstiller.
Det er ikke tilladt at ophænge/opstille skilte, plakater ol. uden for egen stand, heller ikke i indgangsområdet.
Nedtagning påbegyndes når messen er annonceret lukket søndag - ikke før kl.18.00.
Hvis nedtagning begyndes før lukketid, vil det få konsekvens i forhold til deltagelse på andre messer.
Alt materiel skal være ude af standene kl.20.00. Sørg venligst for, at din stand er ryddet når du forlader messen.
Hvis personalet er nødsaget til at fjerne affald, tape eller lignende, vil den enkelte udstiller blive faktureret
kr.300+moms
For at sikre fri passage for publikum og sikre nødudgange skal gangarealerne være ryddelige, dvs. at udstillere ikke
må brede sig ud over det lejede areal.
Rengøring foretages på alle fællesarealer. Rengøring af de enkelte stande påhviler den enkelte udstiller.

INVENTAR, ELSTIK.
Standene er umøblerede. Der kan, ved forudbestilling, lånes stole, samt borde.
Mail til bestilling udsendes ca. 1 måned før messen.
Der er adgang til 220V stikdåse (max. belastning 500W pr. stand). Elforbrug på standene er inkluderet i stand-lejen.
Bestilt inventar vil blive faktureret på slutfaktura.
Vi anbefaler, at I medbringer el-lamper, el-spots eller kunstige lys til jeres stand.
Husk selv at medbringe værktøj, skiltemateriale, forlængerledninger, kroge, snor m.m.
Det kan ikke forventes at vi har udstyr I kan låne.

MUSIK, INSTRUMENTER, VIDEO og DUFTE PÅ STANDENE
Levende musik er ikke tilladt på standene og anvendelse af musik, klangskåle, video og andet der giver lyd på
standene, samt duftolier og andre dufte må kun ske således, at det ikke generer nabostandene eller andre udstillere.
Der må ikke bruges duftdiffusere eller røgelse på messen.
Enhver henstilling fra messens personale eller nabostande skal efterkommes med det samme. Evt. KODA-afgift
afholdes af den enkelte udstiller.

BRANDSIKKERHED
Messeopbygningen kontrolleres af den stedlige brandmyndighed og deres anvisninger skal altid følges.
Anvendelse af levende lys/ild er strengt forbudt. Rygning i lokalerne er ikke tilladt.
ADGANG UNDER MESSEN SAMT FORSIKRING AF MATERIEL I MESSEPERIODEN
Messens lokaler er åben for udstillerne fredag d.22.januar kl.16.00 – 19.00, lørdag d.23.januar kl.8.00 - 18.30 og
søndag d.24.januar kl.9.00 - 20.00.
Ud over disse tider vil messeområdet være aflåst. Der er ikke alarm. Udstillingsmateriel henstår uden for åbningstiden
på udstillernes eget ansvar. Ønsker man at sikre sig yderligere, anbefales det, at der tegnes en transport- &
udstillerforsikring. Forsikringen tegnes gennem eget forsikringsselskab før messen.
UDSTILLERSKILTE
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 –
kun aktivt deltagende personale på standede kan få skilte.
AKTIVITETER & BEMANDING AF STANDENE
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: 2 personer pr bordstand.
– Børn under 15år må ikke være en del af bemandingen af standen og betragtes ikke som deltagere på messen.
De aktiviteter der er på standen (behandlinger, læsninger produktsalg) skal være aftalt på forhånd og ændring skal
godkendes inden messen. Aktiviteter på standen skal overholde Dansk lovgivning. (dette er standlejerens ansvar).
INFORMATION TIL PUBLIKUM
Der vil ved indgangen blive udleveret et gratis program til publikum med oplysning om udstillerne, foredrag mm. Der
er mulighed for, at udstillere kan lægge brochurer på brochurebordene ved indgangen. Dette er kun tilladt for
udstillere, der er beskrevet i programmet. Ellers er det umuligt for os at holde styr på, om brochurerne tilhører en
udstiller. Brochurer, som vi ikke kan "placere", vil blive fjernet. Det er ikke tilladt at uddele brochurer eller andet
materiale uden for egen stand, eller i indgangsområdet. Ligeledes må opvisninger o.l. uden for egen stand, ikke finde
sted.
Pris for leje af stand:
Opbygget stand med skillevægge – kr.590 pr kvm +moms (minimum 4kvm)
Salgs/bordstand – kr.660 pr meter stand +moms (minimum 2meter)

BETALINGSBETINGELSER
Del 1 = 40 % af standlejen – faktureres ca. 6mdr før messen eller ved tilmelding
Del 2 = 60 % af standlejen - faktureres ca.2 måned før messen
Ved tilmelding mindre end 2 måneder før messens afholdelse:
100% standleje faktureres og betales 8 dage efter tilmelding. Dog senest inden messens afholdelse
Alle faktura bliver udsendt med påført betalingsfrist.
Ved manglende betaling er vi i vores gode ret til at pålægge et rykkergebyr på kr. 100,- pr betalingspåmindelse.
Ved manglende overholdelse af betalingsfrist mailes betalingspåmindelse. Ved fortsat manglende betaling og dermed
misligholdelse af lejeaftalen, ophæves aftalen og vi kan uden yderligere varsel frit disponere over standen og leje den
ud til anden side, uden kompensation eller refundering af eventuelt indbetalt leje.

AFBESTILLING & AFBUD
Afbestilling af standen skal ske skriftligt (brev eller mail).
Ved afbestilling mindre end 6 mdr. til messen, opkræves et afbestillingsgebyr på 40% af standleje.
Ved afbestilling mindre end 2 mdr. før messen, opkræves et afbestillingsgebyr svarende til hele standleje.
Afbud pga. sygdom eller lignende ligestilles med almindelig afbestilling af standen
Ændring af standstørrelse
Ønskes en stand ændret ned i størrelse kan dette ske uden omkostninger senest 3måneder før messens afholdelse.
Ændres en allerede bestilt stand ændret ned i størrelse fra 3mdr til 1mdr før en messe vil der blive faktureret et gebyr
på 50% af prisen på de antal kvm standen ændres med. Dvs at ændres en stand fra 8kvm til 6kvm - så vil gebyret
udgøre 50% af 2kvm standleje.
Med under 1mdr til messen kan standstørrelsen ikke ændres, da den endelige standopstilling skal godkendes af
brandmyndighederne.

AFLYSNING
Hvis en messe aflyses af arrangøren vil indbetalt standleje blive refunderet 100%
Hvis messen må aflyses, flyttes til et andet sted eller til et andet tidspunkt pga. force majeure, strejke, lockout eller
andre omstændigheder uden for arrangørens kontrol, eller standen udlejes til anden side pga. manglende betaling kan
der under ingen omstændigheder gøres erstatningskrav gældende, hverken med hensyn til udgifter, forpligtigelser
eller tab, som udstiller måtte pådrage sig i denne forbindelse.

SAMTYKKEERKLÆRING VEDR. BRUG AF FOTO OG FILM
Pga. GDPR-lovgivningen skal vi have dit samtykke til brug af foto og film hvor du er en del af fotoet eller filmen. For at
gøre dette så simpelt for alle parter som muligt betragter vi tilmelding/indbetaling af standleje som afgivelse af
samtykke.
Dit samtykke gælder billeder/film fra din stand og eventuelt billeder af dig:
Materialet kan bruges på: Vores hjemmesider, På relaterede hjemmesider (f.eks. i forbindelse med salg af entre til en
messe), i tryksager/annoncer, i pressemeddelelser om en messe, på Facebook og/eller Instagram eller andre sociale
medier.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, dog ikke for materiale der er afsendt til et trykkeri eller er
færdigtrykt – Du trækker dit samtykke tilbage ved at skrive til os via mail@messeforalternativbehandling.dk, dog gør
vi opmærksom på, at nogle søgemaskiner indekserer billeder fra hjemmesider. Det betyder, at selv om vi fjerner et
foto fra vores hjemmeside/Facebook, kan et foto i nogle tilfælde stadig fremkomme via en søgemaskine.
Øvrige vilkår
Det forventes at man som udstiller på messen, deltager aktivt i at lave markedsføring for messen.
På egen hjemmeside, via facebookopslag på profil/side/grupper.
Der sendes rabatkuponer som frit kan omdeles og der vil være et antal fribilletter pr stand som kan uddeles til
besøgende (gerne inden messens afholdelse)
Der sendes en plakat der kan printes og hænges op, evt deles på facebook.
Der kan findes inspiration til opslag på facebook på messens egen facebookside.
Det er på messen ikke tilladt at lave markedsføring for andre lignende helsemesser, herunder at rekruttere udstillere
til andre messer. Det er heller ikke tilladt at lave markedsføring på nogen måde for behandlere eller andre som ikke er
deltager på messen. Markedsføring af aktiviteter under messen er udelukkende forbeholdt deltagere på messen, som
betaler for deltagelse og dermed støtter fællesskabet.

