ANMÄLAN
Vänligen texta!

HANTVERKSMÄSSAN
Norrviken Båstad 27-29 juli 2018

Företagsnamn

Ifylles av Mässan
Ordernummer

Kontaktperson

118

Kod
Adress

Postnummer, postadress

Organisations- eller personnummer

E-post, vänligen texta mycket tydligt

Hemsida

Telefon

Mobil

Annat telefonnummer

PRESENTATION AV DITT HANTVERK
Var god ge en utförlig presentation av ditt hantverk (behövs ej för utställare som deltagit tidigare och har oförändrat sortiment).

HYRA AV PLATS UTOMHUS FÖR KONSTHANTVERK

______ 2,9 m färdigbyggt hyrstånd med bord, tak och väggar á 3200 kr

HYRA AV TILLBEHÖR
Obs! Dubbla priset på tillbehör efter 31/5

______ 3x3 m gräs för eget partytält á 3200 kr

______ styck bord 120x80 cm á 110 kr

HYRA AV PLATS UTOMHUS FÖR MATHANTVERK

______ styck EL 10 amp (max 2200 watt) á 320 kr

______ löpmeter gräs för eget marknadsstånd á 910 kr/lpm

______ 2,9 m färdigbyggt hyrstånd med bord, tak och väggar á 4200 kr
______ löpmeter gräs för eget marknadsstånd á 1240 kr/lpm
______ 3x3 m gräs för eget partytält á 4200 kr

HYRA AV PLATS UTOMHUS FÖR SERVERING
____x3 m gräs för eget serveringsstånd/vagn á 2070 kr/lpm
____x____ m gräs för eget serveringstält á 690 kr/m2

______ styck bord 180x80 cm á 150 kr
______ styck stol á 50 kr

______ styck EL 16 amp, 3-fas (max 3500 watt) á 420 kr
______ styck spotlights á 100 kr

HYRA AV ÖVRIGT (KRYSSA)
______ Hörnplats á 500 kr

______ Modevisning á 600 kr

______Tema Romantik på Norrviken – Smycken á 400 kr
______ Husvagnsparkering med EL, tors-mån á 800 kr

HYRA AV PLATS UTOMHUS FÖR
KNIVMAKARE / DESIGNELEVER

Längd och bredd på min husbil/husvagn ____x____ m

______ 2,9 m färdigbyggt hyrstånd med bord, tak och väggar á 1000 kr

HYRA AV MONTER I TÄLTHALL (monterdjup 2,40 m)
______ löpmeter monter i tälthall á 1860 kr/lpm

______ Jag deltog 2017, önskar ungefär samma plats
______ Jag vill ha mer information om
Upplevelsernas jul den 8-9 december 2018

DEMO

Har du speciella önskemål hur du vill presentera ditt
hantverk för våra besökare, vänligen hör av dig till oss.
Vi vill gärna utveckla och förnya mässan tillsammans
med er!

SPECIELLA ÖNSKEMÅL

o Jag har blivit tipsad om Hantverksmässan av:
Moms tillkommer på samtliga priser. Bokningsbekräftelse skickas ut per e-post när vi mottagit din anmälan, dock tidigast 1 februari.
Anmälningsavgift faktureras med förfallodag 28 februari, resterande avgift med förfallodag 30 april.
Denna anmälan är bindande och undertecknad har tagit del av och förbinder sig att följa de regler som gäller för mässan. Bestämmelser
för utställare finner ni under www.hantverksmassan.se under utställarvillkor.

Ort

Datum

Namnunderskrift

Anmälan ska vara Hantverksmässan tillhanda 31 januari 2018 för uppfyllande av platsönskemål. Anmälan tas därefter emot i mån av plats.
OBS! Bifoga returporto om foton/varuprover önskas i retur.
Anmälan skickas med e-post till info@hantverksmassan.se eller postas till Hantverksmässan AB, Box 1076, 269 21 Båstad.
Interaktiv blankett finns på www.hantverksmassan.se.

