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Kreativ Fritid – Viborgmessen 2017
ARRANGØR
Kreativ Fritid – Viborgmessen arrangeres
af Tinghallen Kongres- & Musikhus i samarbejde
med Midtjysk Husflid.

Kreativ Fritid Viborgmessen
I dagene 1. 2. og 3. september 2017 danner
Tinghallen og Stadionhallen i Viborg rammen
om den 30. store messe af sin art.
Messen har betydelig publikums- og
udstillerinteresse, og vi forventer igen op til
14.000 besøgende.

Tinghallen Kongres- & Musikhus
Tingvej 2
8800 Viborg
Tlf. 86 62 61 00
Dagl. kl. 8.30 – 16.30

Bodil Holm
Arrangementchef
e-mail: kreativfritid@tinghallen.dk
www.tinghallen.dk

Messen er blandt de største af sin art i Norden, og
giver jer mulighed for at præsentere jeres
produkter og skabe kontakt til et bredt, aktiv og
interesseret publikum, såvel lokal som fra hele
landet inden for brugergruppen af

HUSFLIDSMESSEN
Hans Feddern
Ådalsvej 5
8832 Skals
e-mail: husflid.viborg@email.dk

”KREATIV FRITID”
Som dækker både husflid, håndværk, håndarbejde, hverdagskunst, hobby, gør-det-selv,
skolesløjd, omsorgsarbejde, terapibeskæftigelse,
væresteder, personlig pleje, velvære, farver, stil og
meget andet. Vi finder, at netop jeres firma og
produkter helt naturligt hører med her, og vi
håber derfor, at messen vil have jeres interesse.

www.midtjysk-viborg-husflid.dk

Vi håber at høre fra jer indenfor den nærmeste tid
og senest 23. marts 2017.
Med venlig hilsen
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TYVERIALARM:
Når alle har forladt Tinghallen og Stadionhallen
tilsluttes automatisk tyverialarm.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
TIDSPLAN:
25. marts 2017 Kontrakten bedes være
returneret. Gerne inden.
6. april 2017

Nye udstillere optages
på evt. ledige stande.

15. juni 2017

50% af standlejen skal være
betalt. Faktura fremsendes
primo juni.

FORSIKRINGSFORHOLD:
Alle forsikringsforhold under messen påhviler
standlejere/udstillere.
PRESSE OG MARKEDSFØRING:
Kreativ Fritid Viborgmessen 2017 markedsføres
aktivt og professionelt i hele det jyske område
samt i landsdækkende aviser. Vi udsender
pressemateriale i flere omgange, til alle relevante
medier, såsom aviser, dagblade, regional og lokal
radio, TV reklamespot i TV Midt/Vest, TV Øst, TV
Nord og TV Syd i dagene op til messen og der
indrykkes tillige en omfattende plan for
avisannoncer.

01. aug. 2017 Sidste halvdel af standlejen
betales.

ÅBNINGSTIDER FOR PUBLIKUM:
Fredag den 1. september 2017, kl. 10.00 - 17.00
Lørdag den 2. september 2017, kl. 10.00 - 17.00
Søndag den 3. september 2017, kl. 10.00 - 16.00

Kreativ Fritid annonceres desuden i diverse
fagtidsskrifter.

INDRYKNING PÅ STAND:
Torsdag den 31. august 2017 kl. 9.00 - 21.00
Stadionhallen dog først klar kl. 12.00
Fredag den 1. september 2017, kl. 8.00 – 09.45

Der fremstilles A-4 plakate og rabatkkuponer med
10 kr. rabat kupon som kan rekvireres fra 1. maj.
Primo august en A-4 udstillerliste som plakat, der
kan hentes på

NEDTAGNING AF STAND:
Søndag den 3. september 2017, kl. 16.00 – 19.00
Mandag den 4. september 2017, kl. 9.00 – 12.00
Stadionhallen dog kun søndag kl. 16.00 – 18.30

www.tinghallen.dk

STANDMÅL M.M.:

NAVNESKILTE:
Der skal på alle dagene bæres navneskilte af
sikkerhedsgrunde. Der bestilles til de
medarbejdere, der skal hjælpe til under messen.
Der vil blive udsendt en bestillingsliste primo
august som skal tilbagesendes 14 dage før
messen.

Modulmål 100 x 100 cm. Væghøjden er 220 cm.
Frisehøjden 20 cm. Udvendige mål på standen op
til friseunderkant 200 cm. over gulv. Væggene
er 16 mm. hvidmalede spånplader. Der må ikke
sømmes eller skrues i standvægge eller friser.
Standene må ikke males eller spray farves.
Standlejerne betaler evt. beskadigelser.
Der vil være 2 borde (70 x 140 cm. eller
80 x 200 cm.) til rådighed pr. stand. Ekstra borde
kan bestilles til kr. 70,00 pr. stk. excl. moms.
Stole kan lånes i Tinghallen.

GÆSTEKORT:
Der kan bestilles gæstekort til kr. 40,00 pr. stk. Der
betales kun for de kort, der er brugt, husk at sætte
stempel med firmanavn på – ellers er de ugyldige.
Afregningen af disse sker søndag den 4.
september, inden messen slutter. Der vil blive
udsendt bestillingsliste primo august. Ønskes
gæstekort tidligere, kan dette aftales. Gæstekort
kan bestilles fra 1. maj.

Messen har et samlet udstillingsareal på 2000
m2. i Tinghallen og 800 m2. i Stadionhallen.
ADGANGSFORHOLD:
Alt udstillingsmateriale skal uanset standens
placering, bringes ind og ud af anviste indgang.
Udstillere i foyeren og første række i hallen kan
benytte hovedindgangen. Max. br. port = 233 cm.
Max. hj. i port = 217 cm. Maksimal vægt pr.
kvadratmeter 1000 kg. Der må ikke slæbes kasser og
lignende hen over gulve. Tunge genstande skal
placeres på ladvogne – findes i hallerne – således
tyngden bliver fordelt.

SPØRGSMÅL:
Såfremt der måtte være spørgsmål omkring det
praktiske arrangement, er I velkommen til at
kontakte Tinghallen.
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STANDPLAN:
Medfølgende standplan er fra tidligere år.
Opbygningen sker efter godkendt grundplan.
Standplanen for 2017 bliver individuel tilpasset
standlejernes ønsker, hvor der er mulighed herfor,
og sammensætning i faggrupper.

LEJE AF STAND:
Leje af stand på HUSFLIDSMESSEN
Kreativ Fritid 2017
Kr. 475,00
pr. kvadratmeter excl. moms.

BEREDSKABSAFDELINGEN:
Grundet krav fra Beredskabsafdelingen – Viborg
Brandvæsen - er vi pålagt at standopbygningen
sker efter retningslinier for udførelse af flugtvejsog pladsfordelingsplaner. Under messens
åbningstid er der brandvagter i begge haller.

FØLGENDE INDGÅR I STANDLEJEN:
 Standopbygning med frise.
 Ophæng af skilt med firmanavn på frisen
 Der fremføres elstik 100 KW/220V.
 El-forbrug.
 Fri trådløst internet
 En 40 el. 60 W-spot pr. 3 m2 standareal.
 2 borde + stole pr. stand.
 Brandvagt.
 Effektiv pressedækning og annoncering.
 Rengøring af gangarealer.

Stadionhallen

FØLGENDE INDGÅR IKKE I STANDLEJEN:
 Standlejen omfatter ikke eventuelt
yderligere el-installationer, fremføring af
kraftstik.

Tinghallen



Slutoprydning af standen ved messens
slutning, alt affald skal i container.



Ekstra borde bestilles forud og koster
kr. 70,00 pr. stk. excl. moms

GRATIS KAFFESTUE I TINGHALLEN:
I løbet af Kreativ Fritid messen, er der gratis
kaffestue, som kun er for udstillere og
hjælpere, hvor der er mulighed for at få kaffe,
en bid brød og hyggeligt samvær med de
andre udstillere og hjælpere der deltager.
Kaffestuen er åben under hele messen.
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