ANNONCER - STANDE
Herning, Marts 2018
Vi er glade for at præsentere Europaudstilling 2018 for fjerkræ, kaniner, duer,
marsvin og fugle i Herning.
EE 2018 rummer mange muligheder for at komme i direkte kontakt med forbrugere
inden for hobby verdenen.
En udstilling med deltagelse fra 31 lande, med ca. 20.000 besøgende henover 3 dage,
og med 30 – 35.000 høns, kaniner, duer, marsvin og fugle udstillet i 5 haller.
Din virksomhed har mange forskellige muligheder for at være synlig på
Europaudstillingen.
Her kan du se hvilke muligheder du har for at være en aktiv del af den største
hobbyudstilling i Norden nogensinde:
Alle priser er excl. moms.
Standplads på udstillingen
Stand bookes med ønsket antal kvm. Prisen er kr. 200,- pr. kvm. / Euro 26,Ønskes baldakin på standen indgår dette i prisen.
Standen er 3 m dyb, bagvæg 2,1 m høj (standplader) og begrænses mod nabo af 2,1
m høje standplader, hvis standen ikke ligger på hjørne af blokken.
Et køb af stand betyder automatisk visning i oversigt i kataloget over stande på
udstillingen.
Strøm til stand kan købes for kr. 780,- / Euro 105.
Købes stand > 20 kvm. Opnår man 25 % rabat på annoncer.
Udstillede effekter og varer er for egen regning og risiko.
Standene indrettes torsdag d. 8. November 2018 kl. 14-22.00 og fredag d. 9.
November 2018 kl. 7-10.00.
Katalogannonce – i farver - trykkes i A4 format
¼ side
kr. 600,- / Euro 80,½ side
kr. 880,- / Euro 117,1/1 side
kr. 1.600,- / Euro 213,Leveres trykklar pdf.
Ønsker din virksomhed større og mere direkte eksponering overfor deltagende lande,
udstillere og publikum, så hører vi gerne nærmere fra dig.
Vi er klar til at servicere dig, og glæder os til at høre fra dig.
Du kan kontakte:
Carsten Blohm – tel. ++45 2624 6157 E-mail: carsten@racefjerkrae.dk
Willy Littau - tel. ++45 2374 0213
E-mail: dffr@racefjerkrae.dk

