
VELKOMMEN TIL
FESTMESSEN 2018
På Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart
Lørdag, den 3. marts 2018 i tidsrummet kl. 10.00-14.00

Brancheforeningen Danske Festudlejere
Professionelle udlejere der gør en forskel   

Festmessen hvor arrangører, leverandører, grossister, musik- og underholdningsbureauer,  
producenter m.fl. mødes i øjenhøjde. Hvor der byttes visitkort, uddeles brochurer, laves aftaler 

om samarbejde, gives tilbud og meget mere. Det i nogle helt fantastiske messe rammer.

Festmessen 2018 er startskuddet på en forhåbentlig bredtfavnende og voksende messe.
Et tilbud til alle festarrangører i Danmark.

By- og Markedsfester – Festivaler – Dyrskuer – Halinspektører
Festarrangører og leverandører 

inviteres hermed til
Danmarks første FESTMESSE

FrI ENTrETAg uD 
Og gEM



Messestande med:
•	 Telte	i	alle	størrelser	og	til	alle	formål

•	 Børneforlystelser

•	 Plastborde/bænke/stole/ståborde

•	 Nyheder	til	telte

•	 Retshjælp

•	 Plastgulv	

•	 Belysning

•	 Inventar

•	 Scener

•	 Toiletfaciliteter

•	 Hjælpemidler

•	 Porcelæn/glas

•	 Bestik

•	 Vaskbare	plastik	kasser	og	bakker

•	 Popcornmaskiner

•	 Candyflossmaskiner

•	 Slushicemaskiner

•	 Råvarer	til	food	fremstilling

•	 Tombola	gevinster	og	lodder

•	 Lysestager

•	 Fade	i	mange	størrelser

•	 Blomstervaser

•	 Repræsentanter	for	Sammenslutningen	

af	By-	og	Markedsfester

•	 Certificeringsorgan	vedr.	telte

•	 Bordpynt

•	 Vagter

•	 Festartikler

•	 Syn	af	forlystelser

•	 Forsikringsmægler

•	 Pladsfordelingsplaner

•	 Musik-	og	underholdning

•	 Lagerstyringsprogrammer

•	 Salg	af	forlystelser

•	 Professionelle	festudlejere	medlem	af	

Brancheforeningen	Danske	Festudlejere

•	 Leverandører	af	drikkevarer

•	 Leverandører	af	pølser

•	 Catering	leverandører

•	 Teltproducenter

•	 Balloner

•	 Skilte

•	 Tekstilvarer

•	 Tryksager

•	 Festartikler

Brancheforeningen Danske Festudlejere
Professionelle udlejere der gør en forskel   

Brancheforeningen Danske Festudlejere
Professionelle udlejere der gør en forskel   Inviterer til Festmessen 2018 på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart, lørdag, den 3. marts 2018 kl. 10.00-14.00 Består af 62 professionelle danske Festudlejere, 8 passive medlemmer fra Norge og Sverige samt 7 støttemedlemmer i Danmark

Underholdning   ·   Konkurrencer

              Mød leverandører/ 
              festarrangører/
festleverandører i øjenhøjde

Kontakt med 
professionelle 

festudlejere

Fantastiske 
messe-

faciliteter

Inspiration
GoDe 

tilbud



Vi glæder os til at se jer

Brancheforeningen Danske Festudlejere
Professionelle udlejere der gør en forskel   

Kaffe: Der kan tilkøbes kaffe under messen til  
kr. 80,00 inkl. moms pr. person.

Frokost: Der kan tilkøbes stående/gående frokost, der 
serveres under messen.  
Pris kr. 280,00 pr. person.  
Prisen er inkl. moms, men ekskl. drikkevarer.

Faktura: Faktura på kaffe/frokost fremsendes til de, 
der tilmelder sig dette, fra Brancheforeningen 
Danske Festudlejere.

Tilmelding:  Tilmelding med oplysninger om antal  
deltagende personer og bestilling af kaffe 
samt frokost er nødvendig for den optimale 
afvikling.  
Det skal ske til mail: heine@festudlejer.dk 
mobil: 21 42 68 39 

SENEST: den 15. februar 2018

TILMELDINg:
Fest/arrangementets navn:

  Navn: ______________________________________________________________________________

  Navn: ______________________________________________________________________________

  Navn: ______________________________________________________________________________

  Navn: ______________________________________________________________________________

  Navn: ______________________________________________________________________________

  Adresse: _________________________________________________________________________

  Post nr.:  ________________   By: _________________________________________________    

  Tlf. nr.:  ___________________________________________________________________________

  Mail adresse: __________________________________________________________________

  Kaffe til _____________________ personer a. kr. 80,00 – inkl. moms.

  Frokost til ________________ personer a. kr. 280,00 – inkl. moms, 
uden drikkevarer som betales kontant til tjenerne

Tag festkomiteen/bestyrelsen med til en inspirerende dag med masser af 
NyHEDEr  ·  VIgTIgE KONTAKTEr  ·  gODE TILBuD

Ændring af det tilmeldte antal personer til kaffe/frokost kan ikke ændres senere end d. 15. februar 2018.  
Ved senere afmelding end det nævnte tidspunkt, skal der betales fuld pris.

Parkering: Der er gratis parkering i umiddelbar nærhed at messelokaliteterne.

Dette program 
er et rammeprogram, hvor 

der vil kunne ske ændringer/
tilpasninger

Deltagelse er 

grATIS

Aars Bogtryk & Offset . 98 62 17 11 


