Vejle, august 2020

Invitation til leverandørmesse 2020
DK-CAMP har hermed fornøjelsen af at invitere jer leverandører til messe:

Tirsdag 17. november 2020, kl. 10.00 – 16.00
DGI-Huset, Indgang Vest, Hal 4A-4B, Vestre Engvej 57, 7100 Vejle
Messen giver leverandører til de danske campingpladser en fantastisk mulighed for at komme i dialog med
mange af foreningens mere end 200 lejrchefer. På messen får I mulighed for at præsentere jeres produkter
samt gøde jorden for nye aftaler med campingpladserne.
Tilmelding til leverandørmessen foregår elektronisk ved at udfylde og indsende formular via dette link:

https://forms.gle/KeUfksqPkBPnC4Ff9
Frist for tilmelding er 1. oktober 2020.
Leverandører med en samhandelsaftale med DK-CAMP betaler 1.000 kr. for
en messestand på 3x2 m.
Leverandører uden samhandelsaftale betaler 4.500 kr. for en messestand på
3x2 m.
Større messestand kan tilkøbes – se mulighederne under praktiske
oplysninger.
Messeavis og annonce
Vi opfordrer jer til at indrykke en annonce i den messeavis, som DK-CAMP før
messen sender ud til alle campingpladser.
Læs mere om messen på de næste sider.
Du er altid velkommen til at kontakte Hans Jakobsen i sekretariatet, hvis du
har spørgsmål – ring på 21 17 24 42 eller send en mail til hans@dk-camp.dk.

Alle Danmarks campingpladser inviteres til at
besøge messen.
Messen afholdes i to
haller, og der er mulighed
for at tilkøbe større
messestand.
I forbindelse med
leverandørmessen byder
vores gode leverandører
indenfor foodområdet på
masser af smagsprøver i
forbindelse med
demonstration af deres
produkter.

DK-CAMP ser frem til en positiv opbakning fra jer, så vi sammen kan skabe
en fantastisk leverandørmesse.

Med venlig hilsen
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Covid-19 forholdsregler
Med de nuværende krav og retningslinjer fra myndighedernes side kan leverandørmessen gennemføres i de
fysiske rammer, vi har til rådighed, hvis alle overholder de forholdsregler og anbefalinger til hygiejne,
afstandskrav m.v. som gælder generelt i samfundet.
DK-CAMP følger løbende udviklingen i Covid-19 og forbeholder sig ret til at ændre i afviklingen af
leverandørmessen, så myndighedernes krav og anbefalinger til enhver tid kan opfyldes.
I starten af november vil vi melde de nøjagtige forholdsregler ud til deltagerne, der kommer til at gælde på
leverandørmessen.

Uddybende oplysninger
Indryk en annonce i messeavisen
I forbindelse med leverandørmessen udgives en messeavis med annoncer fra jer leverandører og information
om messen.
Messeavisen sendes ud til alle DK-CAMPs campingpladser samt øvrige campingpladser, der har tilmeldt sig
til messen.
Se dine annoncemuligheder under ”Praktiske oplysninger”.
Formålet med at udgive messeavisen er selvfølgelig at skærpe lejrchefernes
interesse for at komme og møde jer leverandører.
I det omfang, I har mulighed for det, opfordrer vi til, at I laver annoncen, så
den indeholder et særligt skarpt messetilbud, der fx kun gælder på
messedagen 17. november - eller indeholder et andet godt slagtilbud.
I finder sidste års messeavis her: https://www.epaper.dk/dk-camp/2019/dkcamp-messeavis2019/

Stil præmier på højkant
- og få lejrchefernes opmærksomhed

En messeavis med
superskarpe tilbud er
med til at trække endnu
flere til messen – og
dermed forhåbentligt
flere kunder til jeres
varer/ydelser. Hvis I
vurderer, at I ikke har
mulighed for at lave et
særligt tilbud, håber vi,
at I vil have et andet
spændende budskab,
der appellerer til
campingpladserne.

Vi opfordrer jer til at lave en konkurrence eller lignende på egen stand. Det er en god måde at få en dialog
med lejrcheferne.
Vinderne i konkurrencen findes fra kl. 15.30 på dagen ved, at vi samles og I selv udråber vinderen og
overrækker præmien.
Vi vil dog meget gerne have, at I ved tilmeldingen til messen oplyser, hvad præmien er.
I messeavisen vil en samlet præmieliste fremgå, så vores lejrchefer kan se, hvad de kan vinde hos den
enkelte leverandør.

Køb en større stand – og få dine produkter eksponeret bedre
Leverandører med en aftale med DK-CAMP betaler 1.000 kr. for en messestand på 3x2 m. Leverandører
uden samhandelsaftale betaler 4.500 kr. for en messestand på 3x2 m.
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Det bliver muligt at tilkøbe en større stand – som udgangspunkt har du disse muligheder at vælge mellem
(bemærk, det er prisen, der betales udover hhv. 1.000 kr. og 4.500 kr.)
•
•
•
•
•

5x2 m.
+2.800 kr.
5x4 m.
+4.400 kr.
10x4 m.
+8.100 kr.
Anden størrelse (indhent pris)
Udstilling udenfor min. 1.000 kr. (man skal også have en stand i hallen)

Der er ingen vægge omkring standen – medbring selv vægge eller roll-ups. Medbring evt. selv borde/stole kan også lejes ved tilmelding.
Leje af højt cafébord:
Leje af stol til højt bord:
Leje af dug til cafébord:

100 kr. pr. stk.
55 kr. pr. stk.
35 kr. pr. stk.

Store enheder fx mobilhomes eller lignende, der ikke kan placeres på egen stand i hallen, kan udstilles
udenfor (oplyses ved tilmelding).

Praktiske oplysninger
Dato
Tirsdag 17. november 2020, kl. 10.00 – ca. 16.00
Adresse
DGI-Huset, Hal 4A+4B, Vestre Engvej 57, Indgang Vest, 7100 Vejle
Tilmelding
1. oktober 2020 – tilmeld her: https://forms.gle/KeUfksqPkBPnC4Ff9
Kontaktperson
Hans Jakobsen, DK-CAMP-sekretariatet, 75 71 29 60/21 17 24 42 eller hans@dk-camp.dk.
Annonce i messeavis
1/4-side annonce - 500 kr.: B: 84 mm. og H: 114 mm.
1/2-side annonce - 900 kr.: B: 174 mm. og H: 114 mm. eller B: 84 mm. og H: 242 mm.
1/1-side annonce - 1.600 kr.:B: 174 mm. og H: 242 mm.
Bagsideannonce - 3.000 kr.: B: 174 mm. og H: 242 mm. (”først til mølle”)
Frist for at indsende annoncemateriale
Send annoncen som en pdf-fil til hans@dk-camp.dk senest 1. oktober.
Opstilling af messestand
Finder sted på messedagen fra kl. 7.00 – 9.30. Opstilling af messestand dagen før messen fra kl. 12.00 efter
aftale.
DK-CAMP er vært med morgenkaffe og et rundstykke kl. 8.00 – 9.45.
Evt. aflevering/placering af større ting før messen kan ske efter aftale med Hans Jakobsen.
Nedtagning af messestand foregår efter messens afslutning. Evt. senere afhentning af messemateriale – kun
efter aftale med DGI-Huset.
Frokost
Frokost afholdes som smagsprøver hos vores leverandører indenfor foodområdet i forbindelse med
demonstration af deres produkter.
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Parkering
Der er gratis parkering på dagen på P-Vest og kun her (P-vagt er aflyst denne dag).
Der er også gratis parkering på ”Cirkuspladsen” 300 m. længere ude af Vestre Engvej (på den anden side af
Rosborg Gymnasium).
Præmier
Præmier til konkurrencer m.v. opbevares på den enkelte stand. Præmier oplyses ved tilmelding, så de bliver
nævnt i messeavisen.

Kort over messeområde
Gratis parkering 17. november –
men kun indenfor det stiplede
område på P Vest.

OBS!
Sidste frist for tilmelding er 1. oktober 2020.

DK-CAMP I Porschevej 12 I 7100 Vejle I T. +45 7571 2960 I E. info@dk-camp.dk I W. dk-camp.dk

