INVITATION TIL
7. - 8. NOVEMBER 2015
Det er os en glæde, at kunne give dig og din virksomhed muligheden for at deltage i VestsjællandsMessen, som afholdes
den 7. + 8. november 2015. Messen handler om eksponering, samarbejde og synergi, og i sidste ende om bundlinje!
I år byder VestsjællandsMessen på flere forbedringer i forhold til 2014.
Alle standvæggene bliver fjernet - hvilket giver en mere åben messe.
Der er bedre lyd i hal B, og scenen flyttes ind i hal A.
Hvorfor skal jeg deltage?
Formålet med messen er at give din virksomhed muligheden for at præsentere produkter og ydelser, messen er
en fantastisk platform at promovere din virksomhed på. Sidste år besøgte mere end 7.000 glade gæster messen.
Over 90% af udstillerne var meget tilfredse med messen, og den interesse de besøgende har vist overfor deres produkter.
Som udstiller på messen får du:
Adgang til fælles markedsføring i form af f.eks. annoncer, facebook-eksponering og en flot messeavis,
hvor du som udstiller kan få yderst farvorable priser på annoncering.
Stande og pris:
Messen afholdes over to dage i Antvorskovhallen i Slagelse. Der er plads til mere end 100 stande i de to haller.
Der er også et udendørs areal til mere pladskrævende udstillere.
Prisen for stande er i år:
Indendørs stand (2,5 m x 2,5 m) kr. 2.900,00 ekskl. moms
Udendørs stand (6 m x 4 m) kr. 3.500,00 ekskl. moms
Messepakke:
Indendørs messestand 2,5 x 2,5 m,
BEMÆRK - der er ingen standvægge
Adgang til strøm (300 W)
Gratis WIFI
50 adgangsbilletter til en samlet værdi á 1.000 kr.
Eksponering på dobbeltopslag i messeavisen
Har du særlige ønsker til standen, bedes dette meddelt ved tilmelding. Vedlagt er en oversigt over standpladser.
Booking af stand:
Booking skal ske via www.vestmessen.dk/booking senest den 15. september 2015.
Husk at sende dit logo (gerne i jpg, tiff eller psd), så vi kan få det med på hjemmesiden.
Spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Tatiana Lindersgaard på tlf. 29 32 55 30
Morten Hass Augustsen på 40 73 50 85
kontakt@vestmessen.dk
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