
 Stand på land 

 
 

 Plass til båter i sjøen:         Antall båter

 

Utstillingstelt - Størrelse             m2

Åpen Camillaparken
Åpen Pir/Brygge

Firma 

Gatedresse 

Telefon      E-post

Kontaktperson

Postnr Sted

Påmeldingsskjema
Kristiansand Båtmesse  —  25.-26. mai 2019 i Gjestehavna, Kristiansand

Sted:                                                                               Dato:                               

 Stand på land 

 
 

 Plass til båter i sjøen, antall båter

 Ønsker strøm og vann (inkl)

 » På messen kan fremvises båter med tilbehør og utrustning samt båtmotorer og annet utstyr for båt og fritid.
 » Utstillere må følge messestyrets direktiver og godta den plassering som blir tildelt.
 » Vanlig vakthold vil bli besørget under messen. Arrangøren påtar seg intet ansvar for utstilte gjenstander. 

Utstillere må selv sørge for nødvendige forsikringer. 
Utstiller er selv ansvarlig for at båter i sjøen er forsvarlig forankret med fendring.

 » Det er ikke tillatt å bruke høyttaleranlegg eller andre apparater som sjenerer publikum og andre utstillere.  
Likeledes å ikke arrangere konkurranser, underholdning loddsalg etc. uten godkjenning fra messestyret.

 » Utstillingsgjenstander må ikke fjernes fra utstillingen før messen er avsluttet.
 » Utstillerne forplikter seg til å fjerne alt materien fra utstillingsområdet samme dag utstillingen avsluttes.
 » Hvis påmeldingsgebyr ikke er betalt innen fastsatt frist, står Båtmessa fritt til å leie plassen ut til andre.

Påmelding
Returner skjemaet snarest til
e-post krsbaat@online.no, eller:

Kristiansand Båtmesse 
PB 578, 4665 Kristiansand

Påmeldingsfrist 23. mars 2019.
Påmeldingen er bindene og
skjer i henhold til innbydelse
og utstillingsbetingelser. 
Betalingsfrist er 15. mai 2019.
Faktura blir tilsendt.

Standleie båt i sjø     Kr 

Bestill publikumsprofilering - Bli sett!

Vi ønsker å delta på årets båtmesse og reserverer følgende:
 Samme stand/båtplass som i 2018 (må bekreftes av Kristiansand Båtmesse etter bestilling)

For å bli med i publikumsprofileringen må minst én logopakke bestilles.
Ring gjerne messetelefonen 954 51 020 for mer informasjon.

Avtalt beløp må være registrert på Kristiansand Båtmesses
bankkonto før tilgang til stand.

Logopakke       (36 tilgjengelig)
Stor logopakke   (8 tilgjengelig)

Antall:
Antall:

Kr
Kr

Kr

Standleie på land     Kr 

Tilgang på strøm (max 220V / 16 Amp) og vann (inkl.)

Publikumsprofilering

Sum standleie        Kr 

Total sum              

Underskrift og stempel:                                                                                                      

www.kristiansand-baatmesse.comKRISTIANSAND


