MAD
LIV &
BOLIG
29.-30. april

kl. 10-17

Praktisk information
Velkommen til Mad, Liv & Bolig 2017

LIV & BOLIG

I foråret er det tid til mange spændende projekter både inde
og ude. Der skal findes ny inspiration til ferie, hus, have og
kommende arrangementer for familien.
I år byder FrederiksborgCentret velkommen til livstilsdagene
Mad, Liv & Bolig, en forårsmesse for besøgende fra Nordsjælland og Storkøbenhavn.
Vi søger udstillere, der vil tage del i en aktiv messe, og gøre
det til en god oplevelse for de mange besøgende.

Livsstil, rejser, wellness, mode, hus, have, biler og alt der
kunne have familiens interesser fylder resten af messeområdet.

MAD
Ønsker I en stand på ”GastronomiStrædet” betyder det, at
I som udstillere under messen skal uddele smagsprøver
på alt det gode til ganen; Vin, øl, saft, lakrids, te, chokolade,
pølser, gastronomi og meget mere. Der indrettes et specielt
stræde, hvor alle gastronomiudstillere samles.

Messeavis
I samarbejde med Frederiksborg Amts Avis udgiver vi en
messeavis, som indeholder spændende artikler om det,
der sker og vises på messen. Avisen udgives i 149.000
eksemplarer i uge 17/2017.
Som udstiller er der mulighed for at annoncere i avisen, og
I bliver automatisk kontaktet herom af en konsulent.

FaceBook

Priser

Ud over omtale og information på frederiksborgcentret.dk
har vi en aktiv Facebook-side med konkurrencer, nyheder og
mulighed for, som udstiller, at promovere sit navn.
Følg facebook.com/MadLivBolig.

GastronomiStrædet (to salgsborde)
Standleje
Tilmeldingsgebyr – alle udstillere
Priser er ekskl. moms.

Sted

Betalingsbetingelser

FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød
www.frederiksborgcentret.dk

Åbningstider for messen
• Lørdag den 29. april kl. 10-17
• Søndag den 30. april kl. 10-17
Indrykning på messen finder sted fredag den 28. april 2017.

Gratis gæstebilletter
Som udstiller modtager I 50 stk. gæstebilletter til fri
afbenyttelse.

kr. 2.500,kr. 595,-/m²
kr. 995,-

Tilmeldingsgebyr samt 1. rate (50% af standlejen)
skal betales ved tilmelding.
2. rate – resterende 50% af standlejen
forfalder 20. marts 2017.
Standleje skal være fuldt betalt
ved indflytning.

Kontakt
Hanne Fritzböger Rau
Salgs- og Projektleder
hfr@frederiksborgcentret.dk
Tlf. 4028 0679

O VERS I G T O VER
MESSEAREAL ER NE

Café
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billeder og
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Ret til ændringer
forbeholdes.
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