Messeservice & udstyr
Udfyld venligst bestillingslisten og send den på mail til maria@fritidsmessen.dk,
og så sørger vi for, at dit udstyr står på standen, når du ankommer
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maria@fritidsmessen.dk • www.fritidsmessen.dk

Brochurestativ

A-skilt - 70*100cm

Infostander – Størrelse A3

Brochurestativ i aluminium til stående A4
brochurer. Dybden på hylderne er 20 mm.

Hvid plastbagplade og klikrammer

Kan justeres til både stående og liggende
format, med klikramme og kraftig fod

Lejepris pr. dag 100 kr. ex. moms

Lejepris pr. dag 100 kr. ex. moms

Lejepris pr. dag 100 kr. ex. moms

Antal

Antal

Antal

Print til A-skilt i farver, digitalt tryk

Print til infostander A3 i farver

Digitalt tryk 350 kr. ex. moms

Digitalt tryk 75 kr. ex. moms

Antal

Antal

Akryl display – A4 stående

Akryl display – A3 stående

Roll-up – 80*200cm

Akrylramme. Let at udskifte.

Akrylramme. Let at udskifte.

Produktion af standard roll-up

Lejepris pr. dag 35 kr. ex. moms

Lejepris pr. dag 50 kr. ex. moms

999 kr. ex. moms

Antal

Antal

Antal

Print til akryl display A4 stående

Print til akryl display A3 stående

Opsætning/layout af roll-up inkl. fil til tryk

20 kr. ex moms

75 kr. ex moms

Grafisk service pr. time 495 kr. ex. moms

Antal

Antal

Vi kontakter dig for opsætning af fil til
Roll-up, når du bestiller.
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Messedisk

Tryk til Messedisk

Cafébord – højt

Hvid, solid og stilfuld messedisk med
træbordplade og praktiske hylder inden
i disken. Eget tryk til front på messedisk
kan tilkøbes. Se tryk på messedisk.

Grafisk svøb til messedisk i folieprint i
fuldfarve (CMYK) med eget design, ekskl.
opsætning af fil til tryk,

Diameter: 80 cm
Højde: 110 cm.

Mål:
Totalhøjde: 93 cm
Totalbredde: 90 cm
Totaldybde: 49 cm
Lejepris pr. dag 250 kr. ex. moms

950 kr. ex. moms
Antal

Antal

Grafisk service pr. time 495 kr. ex. moms
vedr. opsætning/layout af svøb til
messedisk inkl. fil til tryk

Der kan lejes en hvid dug, der passer til
cafébordet.

Vi kontakter dig, for opsætning af fil til
messedisk, når du bestiller.

Antal

Lejepris pr. dag 75 kr. ex. moms

Lejepris pr. dag 75 kr. ex. moms
Antal
Vi anbefaler én dug pr. dag pr. cafébord

Opsætning og print af
messematerialer, skilte mv.
Har du behov for hjælp til at udvikle,
skrive, opsætte eller bare trykke
diverse messematerialer, kan du
bestille hjælp her.

Borde

Stole

Bordet måler L183*B76*H74 cm.

Sort polstret stol, Siddehøjde 47cm.

Lejepris pr. dag 75 kr. ex. moms

Lejepris pr. dag 50 kr. ex. moms

Antal

Antal

Vi hjælper dig med brochurer,
visitkort, badges, klistermærker,
opsætning af grafik til skilte, eller
hvis du har behov for hjælp til andre
messematerialer.

Der kan lejes en hvid dug. der passer til
cafébordet.
Lejepris pr. dag 75 kr. ex. moms
Antal
Vi anbefaler én dug pr. dag pr. bord
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Bestilling og betaling
Du bestiller messeservice og udstyr ved at downloade, udfylde og maile bestillingslisten
til maria@fritidsmessen.dk. Du kan også bestille ved at sende os en mail eller ringe på
70 70 10 05. Betaling opkræves sammen med din faktura for leje af messestand.

Vælg messe
Vordingborg / 20.-21. februar 2021
Nykøbing Falster / 13.-14. marts 2021
Nakskov / 23.-24. oktober 2021

Stand
Stand nummer:

Kontaktdata
Firmanavn:
Adresse:
Kontakt
E-mail:
Telefon:
Ean nr.:
Kun hvis faktura skal sendes elektronisk

Ordrereference:
Kundereference:

Send din bestilling til maria@fritidsmessen.dk
– så sørger vi for at dit udstyr står på standen, når du ankommer
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