
Horsens HELSEMESSE - ENERGIEN I CENTRUM - 2017. 

I Sønderbro Kulturhus, Lindvigsvej 4, 8700 Horsens 

Lørdag d. 2/9 kl. 10:00-17:00, samt søndag d. 3/9 kl. 10:00-16:00 

Messe info til udstillere: 

Entre gæster: 1 dag for kr. 50,-. 2 dage for kr. 60,-. 
 

Foredrag og koncerter: Når entre er betalt er der gratis adgang til foredrag og 
koncerter. 
 
Nyhedsbrev: Der vil løbende blive udsendt ”Nyhedsbrev” med nyt fra og om 
Helsemessen. 
 
Messekataloget: I messekataloget optages alle udstillere gratis i en liste med stand nr., 

navn, hjemmeside, tlf. nr., behandlings art eller produktkategori. Disse oplysninger skal 

fremsendes på mail til Horsens Helsemesse – Energien i Centrum senest 1. juli. Desuden 

er der mulighed for, at udstillere kan fremsende en kort tekst om jer selv og jeres firma. 

I messekataloget, der trykkes i str. A5, er der mulighed for at købe annonce plads. 1/1 side 

kr. 1.000,-, ½ side kr. 500,-, eller ¼ side kr. 250,-. Priser ex. moms. 

Markedsføring: Der annonceres i lokale aviser samt gratisaviser og aktuelle tidsskrifter. 

Der trykkes og opsættes plakater i en større radius til Horsens. Flyers i A4 og A6 opsættes 

og omdeles.  

Til hver stand er beregnet 2 personer. Hvis der er flere personer tilknyttet standen, bedes 
dette oplyst senest en uge før messe start. 
 
Fælles samling i teater/foredragssalen både lørdag og søndag d. 2+3/9 kl. 9.30-9.50 med 

et fælles arrangement. For dem der ønsker det. 

Bespisning: Der er mulighed for at købe mad og drikkevarer til fornuftige priser. 
  
Vi forventer at alle, der deltager på vor messe, også deltager aktivt i at udbrede kendskab 

til messen. 

Parkering: Brandvejen (langs bygningen) skal hele tiden være ryddet for biler, således at 
alle kan få sine ting læsset af. Der er yderlige p-pladser ved indkørslen til brandvejen, hvor 
vi henstiller jer til at sætte jeres biler efter aflæsning. 
 

Indkvartering:  
Hotel opus: www.hotelopushorsens.dk  
Fynbogården: www.fynbogaard.dk Tlf.: 26148736 
Privat Indkvartering Frydsvej2. Mail: mail@frydsvej2.dk. Tlf.: 61771951 
Motel Thorsvang: Mail: info@motel-thorsvang.dk. Tlf. 75642530 
Hotel Danica. Mail: info@hoteldanica.dk Tlf.: 75616022 
www.bedandbreakfastguide.dk  
www.danhostel.dk  
www.visithorsens.dk  
Best Western Jørgensens Hotel. www.jorgensens-hotel.dk  Mail: info@jorgensens-hotel.dk Tlf.75621600 
www.scandichotels.dk/horsens  
www.hotels.com/horsens  
Teater Hotellet. Søndergade 22, 8700 Horsens. www.teaterhotellet.dk  
www.booking.com/horsens-vandrehjem  
Danhostel Horsens. www.danhostelhorsens.dk  Mail: info@danhostelhorsens.dk. 75616777 
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