LYNGE•MESSEN
Afholdes 22. - 24. marts 2019 i Lynge Hallerne - Idrætsvej 14 - 3540 Lynge - www-lyef.dk

KONTRAKT FOR:
LYNGEMESSEN 22-24 MARTS 2019 i LYNGEHALLERNE
mellem
LYNGE ERHVERVSFORENING
og

Firmanavn

CVR.NR.

Adresse

Telefon/Mobil

E-mail

Kontaktperson - underskrift

Skriv antal moduler I ønsker og afkryds om I laver en konkurrence til Messen
BEMÆRK: Standvægge opsættes i 2x3 meter så du kan benytte 1 meter foran standen til bord m.m.

Antal moduler á 3x3 meter (vægge 2x3 meter)

Vi laver konkurrence til Messen

Udfyld forsiden og underskriv kontrakten. Tag et billede af forsiden med din mobil og send den til
mail· messe@lynge-erhverv.dk eller mobil 2140 2417 (Torben Hyst).
Du vil herefter få din endelige bekræftelse fra vores messeudvalg..
Lynge•Messen arrangeres af Lynge Erhvervsforening. Følg med på Facebook-siden ”Liv i Lynge” samt www.lyef.dk
Kontakt: messe@lynge-erhverv.dk – Mobil: 2140 2417 (Torben Hyst)
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Bindende aftale om deltagelse på Lynge•Messen 2019 anses som indgået, når denne kontrakt er underskrevet.
BEMÆRK! Vægge opsættes på 2x3 meter, så du kan sætte bord m.m. i op til 1 meter foran standen.

Prisen for en messestand er følgende:
TILBUD til medlemmer af Lynge Erhvervsforening frem til 1. april 2018:
kr. 1.500 + moms pr. modul på 9 m2 (3x3 meter) incl. strøm. Tillægsmodul kr. 1.500 + moms pr. stk. Vægge dog 2x3 meter.
Medlemmer samt Ikke medlemmer af Lynge Erhvervsforening efter 1. april 2018:
Kr. 2.500 + moms pr. mudul på 9 m2 (3x3 meter) incl. strøm. Tillægsmodul kr. 2.500 + moms pr. stk. Vægge dog 2x3 meter.
Der udsendes en faktura på bestillingstidspunktet og den fulde betaling skal være indgået på Lynge Erhvervsforenings
konto senest 14 dage efter fakturadato.

Fortrydelsesret:
Ingen.

Prisen inkluderer:

Erhvervsforeningen opstiller moduler á 2 x 3 meter – men du råder over 1 meter foran standen til at placere bord eller
udstillingsmaterialer. Vi nedtager endvidere modulerne efter messen.
Én tilgængelig strømforsyning i nærheden af standen (230 volt).
Erhvervsforeningen markedsfører Lynge Messen på store bannere ved de store indkørselsveje til Lynge, i lokalannoncer,
på hjemmesiden og på Facebook samt sørger for løbende debatter og underholdning begge dage.

Udstiller er selv ansvarlig for følgende:
Lys og forlængerledning. Ophængning af firmanavn og standnummer. Dekoration af standen.
Der må ikke benyttes søm eller skruer i væggene og væggene må ikke males.
Der må ikke spilles høj musik, der kan virke generende for øvrige udstillere.
Dobbeltklæb og tape må anvendes.
Gulvet i hallen må ikke beskadiges. Undgå at trække og skubbe kasser på tværs af gulvet. Benyt sække- eller perronvogn,
skader skal rapporteres til arrangøren. Ved tvivlstilfælde kontaktes halinspektøren.
Messeplanen, med placering af udstillerne vil være klar i god tid inden messen og vil blive udsendt på e-mail.
Ansvaret for udstillers varer og udstillede genstande påhviler udstiller selv under hele messen.
Salg af varer indenfor lovgivningens rammer er tilladt.

Tidsplan:
Fredag den 22. marts 2019: Opsætning af stande. Tidsplan herfor følger senere.
Lørdag den 23. marts 2019: kl. 10:00 – kl. 16:00: Messe.
Søndag den 24. marts 2019: kl. 10:00 – kl. 16:00: Messe – Herefter nedtagning af stand.
Standen skal være klar senest lørdag kl. 9:30.
Standen skal være bemandet i hele messens åbningstid.
Der må ikke påbegyndes nedtagning af stand før kl. 16:00 søndag.
Dette punkt skal overholdes, idet kvaliteten af messen skal fremstå optimal fra start til slut.
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