Udstillerinvitation – Forårsmesse
Kultur- og Idrætscenter Lanternen har – sammen med MCVH Messecenter Vesthimmerland –
den glæde at afholde en stor forårsmesse i weekenden 18. og 19. marts 2017 i Lanterne-hallerne
i Løgstør.
Ideen bag forårsmessen er at skabe grobund for en ekstra oplevelse for borgere i og omkring
Løgstør, samtidig med at vi skaber en ekstra mulighed for markedsføring og salg for de enkelte
udstillere.
Når Kultur- og Idrætscenter Lanternen og Messecenter Vesthimmerland går sammen om opgaven,
er det et udtryk for, at begge arrangører ønsker at samle kræfterne om at løfte byen og
kommunen.

Bedre rammer
De nye haller i Kultur- og Idrætscenter Lanternen skal danne rammerne omkring forårsmessen,
mens de erfarne messearrangører fra Messecenter Vesthimmerland står for udviklingen bag
arrangementet.
I 2014 lancerede Messecenteret et nyt koncept bag den velkendte forårsmesse i Aars – det
koncept betød en fordobling af besøgstallet i 2014 – og en endnu større succes i 2016. I
samarbejde med Lanternen er Messecenteret klar til at udvide dette koncept til Løgstør. Det
betyder bl.a. mere end 50.000 fribilletter og en betydelig opjustering af markedsføringen.
Arrangørerne vil sikre den bedst mulige messeoplevelse for alle udstillere, og med udgangspunkt i
bogen ’12 Gode Råd – Få det optimale udbytte af din messestand’, der er udgivet af
Messecenteret, vil der blive holdt en informationsaften for alle tilmeldte udstillere. Bogen kan
også læses via dette link: https://www.saxo.com/dk/12-gode-raad-%E2%80%93-faa-det-optimaleudbytte-af-din-messestand_pdf_SX50439227
12 Gode Råd er en vejledning fra A til Z i messeopbygning, messedeltagelse og salg på en messe.

Ekstra mange besøgende
For at sætte ekstra gang i besøgstallet til forårsmessen, vil vi uddele 50.000 fribilletter til messen.
Vi markedsfører med annoncer i de lokale aviser. Lokalradioer og TV opfordres tillige til at
annoncere messen.
Oprettelse af arrangementer på relevante netsider, facebook samt lancering af gratis online
messekatalog er blandt de tiltag, der skal tredoble besøgstallet på forårsmessen i 2017.
Standleje
Der er 3 muligheder, når du skal vælge din stand til forårsmessen.
Opbygget stand med standvægge
incl. stikkontakt samt 1 spot pr. 3m2 og 150 fribilletter

Pris pr. m2: 295 ,-

Uopbygget stand (areal på gulvet)
incl. stikkontakt og 150 fribilletter

Pris pr. m2: 145,-

Uopbygget udendørs stand uden strøm
Incl. 150 fribilletter

Pris pr. m2: 75,Alle priser er excl. moms.

Placering:
Uopbyggede stande:
Placering ved hallens ydervæg – Stand nr. 100 til 193
samt nr. 236, 336 og 339
Opbyggede stande:
Placering i midten af hallen – Stand nr. 200 til 333 (dog excl. 236)
Betalingsbetingelser:
- 30 % af standlejen skal betales ved tilmelding
- 70 % af standlejen skal betales senest 1. marts.
Vi glæder os til at se Jer

