Vejle, 28. juni 2022

INVITATION TIL LEVERANDØRMESSE 2022
DK-CAMP har hermed fornøjelsen at invitere leverandører til de danske campingpladser til messe:

Tirsdag 15. november, kl. 10.00 - 16.00
DGI-Huset, Indgang Vest, Hal 4A - 4B, Vestre Engvej 57, 7100 Vejle
På messen får I en fantastisk mulighed for at komme i dialog med mange af DK-CAMPS mere end 200
lejrchefer samt øvrige danske campingpladser. Her kan I præsentere jeres produkter samt gøde jorden for
nye aftaler med de danske campingpladser.
Tilmelding til leverandørmessen foregår elektronisk ved at udfylde formular via dette link:

https://forms.gle/WGSUsvsJxe9D2F7x6
Frist for tilmelding er 3. oktober 2022.
Foruden DK-CAMPS medlemmer inviteres også Danmarks øvrige campingpladser til at besøge messen.
Messen afholdes som tidligere år i to sammenhængende haller i DGI-Huset i Vejle.
Leverandører med en samhandelsaftale med DK-CAMP betaler 1.200 kr. for en messestand på 3x2 m.
Større stand kan tilkøbes ved tilmelding.
Leverandører uden samhandelsaftale betaler 4.950 kr. for en messestand på 3x2 m. Større stand kan
tilkøbes ved tilmelding.
Under praktiske oplysninger finder I flere oplysninger om leverandørmessen.
I er altid velkommen til at kontakte Hans Jakobsen hos DK-CAMP, hvis der er spørgsmål
– ring på 21 17 24 42 eller send en mail til hans@dk-camp.dk.
Sidste år var der rekordstor tilslutning fra jer leverandører og god feedback fra både jer og gæsterne.
Håber, at I igen i år er klar til, at vi sammen skaber en fantastisk leverandørmesse.
Med venlig hilsen

Hans Jakobsen
Koordinator
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Køb en større stand – og få bedre mulighed for at eksponere dine produkter
Leverandører med en samhandelsaftale med DK-CAMP betaler et deltagergebyr på 1.200 kr. inkl. en
messestand på 3x2 m. Leverandører uden samhandelsaftale betaler et deltagergebyr på 4.950 kr. inkl. en
messestand på 3x2 m.
Det er muligt at tilkøbe en større stand – som udgangspunkt har du disse muligheder at vælge mellem
(bemærk, at prisen for standen kommer udover deltagergebyr på hhv. 1.200 kr. eller 4.950 kr.):

Standstørrelse (BXD)

Pris

5 x 2 m.

+ 3.200 kr.

5 x 4 m.

+ 4.900 kr.

10 x 4 m.

+ 8.700 kr.

Anden størrelse

Indhent pris

Udendørs udstilling

Min. + 2.000 kr. (du skal også have en stand i
hallen)

Bemærk, der er lagt alm. 240 V. strøm ud til alle stande; 380 V. strøm kan bestilles ved tilmelding.
Medtager i udstyr, der er meget strømkrævende – kontakt os venligst inden messen, så vi sikrer, at der
strøm nok til alle.
Store enheder fx hytter eller lignende, der ikke kan placeres i hallen, kan efter aftale udstilles udendørs
(oplyses ved tilmelding).
Der er ingen vægge omkring standen – medbring selv det nødvendige messeudstyr som vægge, roll-ups,
borde og stole. Borde og stole kan også lejes ved tilmelding.

Leje af udstyr
Udstyr

Pris

Højt cafébord

120 kr.

Caféstol

80 kr.

Dug til cafébord

55 kr.
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Tegn en annonce i messeavisen
I forbindelse med leverandørmessen udgives en messeavis med annoncer fra jer leverandører samt
information om messen. Messeavisen sendes ud til alle DK-CAMPs campingpladser samt øvrige
campingpladser, der har tilkendegivet, at de deltager på messen.
Annoncestørrelse

Størrelse (BxH)*

Pris

¼ side

82 x 120 mm.

700 kr.

½ side

174x 120 mm.

1.200 kr.

½ side (høj)

82 x 254 mm.

1.200 kr.

1/1 side

174 x 254 mm.

2.000 kr.

1/1 side til kant*

210 x 297 mm.

2.000 kr.

Bagside

174 x 254 mm.

3.200 kr.

*(+ 3mm. til beskæring)

Send annoncen som en pdf-fil til hans@dk-camp.dk senest 3. oktober.
Messeavisen vil skærpe lejrchefernes interesse for at komme og møde jer leverandører.
I det omfang, I har mulighed for det, opfordrer vi til, at annoncen indeholder et særligt skarpt messetilbud,
der fx kun gælder på messedagen 15. november - eller indeholder et andet godt slagtilbud.
Se sidste års messeavis: https://www.epaper.dk/dk-camp/2021/messemagasin-2021_final/

Stil præmier på højkant - og få lejrchefernes opmærksomhed
Vi kan kun opfordre jer til at lave en konkurrence eller lignende på egen stand. Det er en god måde at
komme i dialog med lejrcheferne.
Kl. ca. 15.45 på messedagen finder den enkelte udstiller vinderen af deres egen konkurrence. I forbindelse
med konkurrencen er det vigtigt, at de deltagende oplyser campingpladsnavn + mobilnummer. Så kan
udstilleren kontakte vinderen i hallen, der så kan få overrakt sin præmie på standen. For at få sin præmie
skal man derfor være til stede i messeområdet.
Vi vil meget gerne have, at I ved tilmeldingen - eller senest 3. oktober - oplyser, hvilken præmie I stiller på
højkant. En samlet præmieliste vil blive highlightet i messeavisen, så vores lejrchefer kan se, hvad de kan
vinde hos den enkelte leverandør.
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Opstilling af messestand
Messestand kan opstilles:
•
•

Dagen før messedagen (14. november) fra kl. 11.00 – 17.00
På messedagen (15. november) fra kl. 7.00

Hold venligst kun med dit køretøj foran porten, så længe du læsser af. Vis hensyn til hinanden.

Aflevering/afhentning af gods/messeudstyr
Vedr. gods/messeudstyr gælder:
•
•
•
•
•
•
•

Udstillernes gods/messeudstyr leveres og afhentes ved porten til DGI-Huset, Hal 4B, Vestre Engvej
57, 7100 Vejle.
Gods/messeudstyr kan tidligst leveres dagen før messen dvs. 14. november.
Modtagelse og håndtering af gods/messeudstyr med forudgående aftale faktureres med 500 kr. pr.
enhed.
Modtagelse og håndtering af gods/messeudstyr uden forudgående aftale faktureres med 750 kr.
pr. enhed.
Udstiller skal fjerne al gods/messeudstyr umiddelbart efter messen.
Kan fragtmanden først hente gods/messeudstyr dagen skal det hentes senest kl. 15.00. Herefter
fremsendes ekstra regning på 1000 kr./pr. element/ pr. dag for ikke afhentede varer.
Gods/messeudstyr skal pakkes forsvarligt og tydeligt mærket med modtagerens adresse.
Fragtmanden kan kontakte vagthavende servicemedarbejder på 51 56 53 85 for at få adgang til
hallen.

Bespisning
På messen serverer vores leverandører inden for foodområdet diverse smagsprøver i forbindelse med
demonstration af deres produkter. Frokost, kaffe m.v. kan også købes i DGI-Husets café på Torvet uden for
messeområdet.
DK-CAMP er vært med morgenkaffe og et rundstykke til udstillere på messedagen kl. 8.15 – 9.45.
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Gratis parkering 15. november – men kun
indenfor det stiplede område på P-Vest.

Parkering
Der er gratis parkering 15. november på P-Vest og kun her (P-vagt på området er aflyst denne dag).
Der er altid gratis parkering på ”Cirkuspladsen” 300 m. længere ude af Vestre Engvej (på den anden side af
Rosborg Gymnasium).

Kontaktperson
Hans Jakobsen, DK-CAMP-sekretariatet, 75 71 29 60/21 17 24 42 eller hans@dk-camp.dk.
OBS! Frist for tilmelding til messen er 3. oktober 2022.
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