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Nordvest-
sjælland

Stande og udstillingsarealer
i Svinninge Sportscenter

Det er nu 12. gang vi kalder til erhvervsmesse i Svinninge, og vi gør det med glæde og stolthed,
da de forrige messer har været succeer, både for udstillere og for os.
I lighed med tidligere messer, vil der også denne gang blive tale om en kombineret salgs- og
udstillingsmesse. Mange udstillere er blevet gode til at have attraktive tilbud på standene, og på
den måde skaffe sig et godt tilskud til dækning af deres udstillingsomkostninger.
Da flere af vore faste udstillere allerede sidste gang reserverede stand til næste messe, føler vi os
fra starten overbeviste om, at vi også denne gang vil få totalt udsolgt.

Vi sætter Svinninge i focus, da messen bliver afholdt i Svinninge Sportscenter, men virksomheder og forretninger fra et
større område vil selvfølgelig også være meget velkomne.

Erhvervs- og salgsmessen i Nordvest-
sjælland bliver afholdt i og ved Svinninge
Sportscenter
Der er foreløbig planlagt følgende stande:

16 stande á 8,6 m2

16 stande á 11,5 m2

2 stande á 14,3 m2

4 stande á 17,1 m2

Alle stande har en højde af 2,40 m. og er
i front forsynet med en 30 cm. høj frise,
hvorpå udstillerens navn kan opsættes
med selvklæbende bogstaver. På gulvet
er der fri adgang til standene.

8 stande á 5,4 m2(1,8 x 3 m)
2000,- kr. pr. stand

Alle tekniske spørgsmål bedes rettet til
Ingeniør Knud Bjørnekær:
mobil 21 75 01 18
E-mail: bjoernekaer@mail.dk

Mulighed for udstilling lige ved indgan-
gen til hallen.
(Se plan på bagside af denne brochure).

Salg af stande ledes fra Benny, 
Odsherred Bilcenter, 
Hovedgaden 68, 4520 Svinninge,
Tlf. 59 26 61 11
E-mail: bj@ods-bilcenter.dk

Stande koster kr. 400,- pr. kvm.
Priserne er incl. 1 elstik. (500W)

Standlejen forfalder til betaling med 50% ved
kontraktens underskrift. Det resterende beløb
skal betales senest 26. februar 2015. Be-
løbene opkræves direkte hos udstilleren.

Udstillingen finder sted fra lørdag den 28.
marts, kl. 13.00-18.00, og søndag den
29. marts, kl. 10.00-17.30.

Invitation udsendes til erhvervslivet i
Nordvestsjælland med Svinninge i focus,
samt til tilknyttede institutioner, selskaber,
foreninger m.v.

Lions Club Svinninge.
Overskuddet går ubeskåret til humanitært
arbejde.

Opbygningen finder sted fra fredag mor-
gen kl. 8.00. Nedbrydningen skal være
tilendebragt senest søndag kl. 21.00.

Under udstillingen arrangeres underhold-
ning med kendte kunstnere, ligesom der
vil være musik og anden underholdning,
alt for at medvirke til at trække publikum
ind, og dermed møde Dem og Deres
budskab. Detaljeret program vil også blive
givet gennem medierne, sammen med
en liste over udstillere. Fra scenen vil
speaker være aktiv begge dage og gratis
annoncere for standene.

- et aktivt erhvervsområde

- håber vi at se Dem med en stand på udstillingen. Vi ved, at mange påvirkninger er
nødvendige for at bevare det gode image i forbrugernes bevidsthed. Vi kan love Jer, at

det bliver en udstilling med TOP-underholdning. Vi glemmer ikke, at udstillerne er hovedper-
sonerne, så der vil være løbende underholdningsarrangementer, der hjælper til at trække publikum indenfor.

Vi støtter Dem uden at overdøve Deres budskab.
Lions Club i Svinninge sørger for, at udstillingen bliver markedsført kraftigt op til messen; desuden sørger vi for, at De får
gratis omtale af Deres virksomhed og forretning i en speciel udsendt messeavis.

28. og 29. marts 2015

Udstillingsareal Sportshal:

Teknisk vejledning:

Udendørs udstilling:

Salg:

Priser:

Betaling:

Udstillingstid:

Udstillere:

Arrangør:

Opbygning og nedbrydning
af stande:

Arrangementer:

Sportshal

Multihal

= 1,44 m2

Stand 5,4 m2

Udstillingsareal Multihal:
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