Reservation af stand til Det østjyske Dyrskue
Den 15. og 16. juni 2018
Firmaoplysninger:
Kontaktoplysninger:
Firma:

Kontaktperson:

Branche:

Tlf.:

Adr.:

Mob.: (gerne det nr. I kan træffes på ude på pladsen)

Postnr.:

By:

E-mail:

Standplads:

Placering og antal facademeter og m2 :

Evt. ønske om standens placering samt
ønskede antal facademeter imødekommes
hvis muligt.
El:

Tilslutning og forbrug betales af udstiller!

Ønskes El? Pris 450 kr. + moms
Krav til spænding og styrke

 Ja

 Nej

Opmærksomheden henledes på, at der kræves et specielt CEE-stik 16 amp. 220 v (blåt) for at
kunne benytte en evt. el-forbindelse på dyrskuepladsen. Dette stik skal du selv have med.

Flagstænger:

Antal:

I alt kr.:

Flagstænger 6 m á kr. 150,-(ex. moms) inkl. boring af huller.
Flagstænger 8 m á kr. 200,-(ex. moms) inkl. boring af huller.
Leje af flag kr. 200,- pr. stk.(ex. moms)

___________
___________
___________

_________
_________
_________

Ønsker camping kr. 300,00
Antal yderligere gæstekort til fredag d. 16. juni uden beregning
Dato:

Underskrift:

VEND

Priser på stande ved Dyrskuet
i Horsens 15. og 16. juni 2018
Priserne er eksklusive moms
Priser
Facademeter/farve
10 / blå
12 / mørkeblå
14 / grøn
18 / mørkegrøn
20 / lilla
22 / gul
25 / grå
30 / skraveret
33 / orange
40 / skraveret
50 / stribet

Pris
1.700 kr.
2.040 kr.
2.380 kr.
3.060 kr.
3.400 kr.
3.740 kr.
4.250 kr.
5.100 kr.
5.610 kr.
6.800 kr.
8.500 kr.

Uddrag af betingelser for Det østjyske Dyrskue 2018:
Udstilling af genstande/maskiner skal være på plads ved skuets åbning og må ikke fjernes derfra, så længe skuet
varer. Efter tilmeldingsfristens udløb fordeles standene så retfærdigt som muligt. Såfremt det samlede – rettidigt
bestilte – udstillingsareal overskrider det til rådighed værende areal, forbeholder dyrskuets ledelse sig ret til
forholdsvis at reducere de enkelte udstillingsarealer. Standene placeres efter først til mølle princippet.
 Foreningen Land & by ØSTjylland står for afviklingen af Det Østjyske Dyrskue. Alle udstillere på
Det Østjyske Dyrskue opkræves udover standlejen kr. 50,- i kontingent til denne forening + et
grundgebyr på 500 kr.
 For udstillingen gælder, at udstillerne selv må tegne forsikring.
 Hver standlejer står til ansvar overfor loven om udstillinger.
 Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at sælge slik, drikkevarer og andet spiseligt fra standene.
 Der er vagt på pladsen torsdag og fredag aften og nat.
 Forhold, der ikke omfattes af ovenstående bestemmelser afgøres af dyrskuets ledelse.
 Hver standudstiller med stand under 400 m2 får udleveret 4 entrébilleter, mens standudstillere med
stand over 400 m2 får udleveret 8 entrébilletter.

Reservation indsendes til Dyrskuesekretariatet, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens, mail:
akj@lmo.dk – senest 27. marts 2018

Opstilling af stand kan påbegyndes onsdag den 13. juni 2018 kl. 08.00
Grundet megen trafik på pladsen fredag morgen, vil vi gerne opfordre til at opstilling af
stande er færdiggjort torsdag aften kl. 20.00.

Husk at bestille telt, så det kan stå på egen stand incl. teltbarduner.

