
 

Horsens HELSEMESSE - ENERGIEN I CENTRUM - 2019. 

Sønderbro Kulturhus, Lindvigsvej 4, 8700 Horsens 

 lørdag d. 7./9. kl. 10.00-17.00 + søndag d. 8./9. kl. 10.00-16.00. 

INFO TIL UDSTILLERE 

Opstilling af stande fredag den 6. september kl. 16-20, hvis andet ikke er aftalt. Lørdag 

den 7. sept., åbnes kl. 8.00. Standene skal være klar til åbningen kl. 10. Søndag åbnes kl. 

9.00 for udstillere. Nedtagning af stande søndag den 8. sept. kl. 16, når messen lukker, 

hvis andet ikke er aftalt.  

Fællessamling i Teater/Foredragssalen begge dage kl. 9.30, hvis du ønsker at deltage.  

Parkering samt aflæsning – kør ad brandvejen (for enden af Lindvigsvej) til Sportspladsen 

bag skolen, hvor der er direkte indgang til udstillingsområdet.  

Gratis borde, stole og strømstik 220 V. Bordstørrelser: 1x2 m, 0,6x1,2 m, 0,8x1,2 m. 

Opsættes ikke på standen, med mindre de er bestilt på forhånd. 

Messekataloget: Til messekataloget skal der bruges en tekst på max. 10 ord, med hvad 

du laver på din stand, samt et foto af dig eller et firmalogo. Hvis billede samt tekst fra 

messen sidste år kan bruges (se evt. katalog 2018, på hjemme siden) så er det helt ok, 

ellers skal ny info modtages straks og senest 20. juli. Kataloget trykkes i A5. 

Tilkøb en annonce til kataloget. 1/1 side = 1200,-. ½ side = 600,-. ¼ side = 300,-.  

Priser er ex. moms. 

Foredrag: Ønsker du at holde foredrag, skal du sende tekst straks, eller senest 20. juli. 

Tidsfrist pga. produktionstid af katalog. 

Markedsføring. Der annonceres i lokale aviser. Der trykkes og opsættes plakater i 

Horsens og omegn. Flyer i A4, A5, A6 opsættes og omdeles. Vi forventer at alle udstillere 

udbreder kendskab til messen via facebook, samt øvrige medier. 

Bespisning: Der udsendes senere en mad bestilling seddel, for forudbestilling af mad. 

Entre for gæster. 1 dag kr. 50,-. Der er armbånd til gæster og udstillere. Oplys hvis der 
er mere end 2 personer pr. stand. 

Fribilletter til udstillere. Der fremsendes 10 stk. pr stand via mail.  

KH Karen. 2670 3976  

Mail: info@energienicentrum.dk   

web: www.energienicentrum.dk  

mailto:info@energienicentrum.dk
http://www.energienicentrum.dk/

