Utställarinformation Falsterbo Bird Show 1–3 september 2017

BOKA DIN PLATS!
Falsterbo Bird Show har flyttat lite närmare stranden i Falsterbo och samarbetar med
Falsterbo strandbads restaurang och café. Adressen är Strandbadsvägen 30 i Falsterbo. Nu
är det dags att boka din plats på det nya mässområdet. Vi erbjuder platser i olika prisklasser
för kommersiella utställare och ideella föreningar.
Boka plats snarast. Antalet platser är begränsat.

Utställningsområde
Utställningen är utomhus vid Falsterbo strandbad söder om den stora parkeringen på
Strandbadsvägen. Vi har en tältleverantör som erbjuder tält och vid behov kompletterande
utrustning.

Utställningspriser (Priser nedan avser totalpris för samtliga tre utställningsdagar)
För företag
Utställningsyta:
3x4 m utställningsyta på gräs 3000 kr exkl moms.
Ytterligare m2 kostar 200 kr exkl. moms
2x1,5 m utställningsyta i gemensamt tält 2000 kr exkl. moms
Ideella föreningar, konsthantverkare och hobbyverksamheter
Utställningsyta:
3x3 meter utställningsyta på gräs, 1000 kr inkl. moms.
2x1,5 m utställningsyta i gemensamt tält 1000 kr inkl. moms

Betalning
Efter inkommen anmälan skickas både faktura för anmälningsavgift och slutbetalning.
Anmälningsavgiften 600 kr skall vara betald inom 10 dagar. Resterande belopp skall vara
oss tillhanda 30 dagar innan mässan öppnar. Anmälningsavgiften återbetalas ej. Om
fakturan inte betalts avbokas er plats och eventuell bokad utrustning. FBS fakturerar
eventuella merkostnader.

Information och nyheter på
www.falsterbobirdshow.com

PRAKTISK INFORMATION
Parkering
Utställare har möjlighet att parkera fordon på parkeringen som ligger i nära anslutning till
utställningsområdet. Tänk på att där är begränsat antal platser så försök att samåka.
Husvagnar eller husbilar är ej tillåtna på utställningsområdet.

Monterbyggnad
Torsdag 31 augusti kl. 12.00-19.00
Fredag 1 september kl. 7.00-11.00

Vakthållning
Utställningsområdet är inhägnat och bevakas nattetid fredag till söndag.

Godsmottagning
Godsmottagning efter överenskommelse från 29 augusti.

Logi
Ljungens Camping ligger 250 m från mässområdet. Där finns mindre stugor till uthyrning,
tfn 040- 47 11 32. För fler boendealternativ vellinge.se/turism/boende eller kontakta
Turistcenter på Falsterbo Strandbad, tfn 040-42 54 54.
Öppettider för mässan
Fredag 1 september: 12:00-18:00
Lördag 2 september: 10:00-18:00
Söndag 3 september: 10:00-16:00

Information och nyheter på
www.falsterbobirdshow.com

BOKNING till Falsterbo Bird Show 2017
Namn på företag/förening:………………………………………………………………………………………..
Organisationsnummer: …………………………… Företag:

□

Ideell förening eller motsvarande:

□

Postadress:…………………………………………………………………………………………………………….
Faktureringsadress (om annan än ovan):……………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………

E-postadress:…………………………………………………

Vi kommer att sälja/visa upp: …………………………………………………………………………………….
Om ni tar med eget tält vilken storlek:………………………….
Önskar boka följande:
Antal:

Utställningsyta 3x4 m på gräs 3000 kr exkl. moms
Ytterligare m2 á 200 kr exkl. moms:________
2x1,5 m utställningsyta i gemensamt tält 2000 kr exkl. moms

Antal:

Utställningsyta 3x3 m för förening, hantverkare, hobbyverksamhet 1000 kr inkl. moms
2x1,5 m utställningsyta i gemensamt tält 1000 kr inkl. moms.

Utrustning
Tält 3x3 m med fyra väggar 3900 kr exkl. moms:……………………………st
Trägolv med aluprofil 100 kr/kvm exkl. moms:………… Matta 90 kr/kvm exkl. moms: ……………
Antal bord som önskas hyras (80x180 cm) á 200 kr + moms …………
Antal Ståbord 150 kr exkl. moms ………… Antal stolar (vit plast) á 50 kr + moms:………
El 300 kr exkl. moms

□

ja

□

nej

Plats i säkerhetscontainer 400 kr exkl. moms

□

ja

□

nej

Önskar assistans med godsmottagning, antal kubik:………………..Dag/tid för ankomst:…………….
Ovanstående anmälan är bindande och intygas av ansvarig

Betalningsvillkor:

för deltagande företag/förening:

Efter inkommen anmälan skickas både faktura för
anmälningsavgift och slutbetalning. Anmälningsavgiften

Underskrift:……………………………………………...

skall vara betald inom 10 dagar. Resterande belopp skall

Namnförtydligande:……………………………………..

vara oss tillhanda 30 dagar innan mässan öppnar.
Anmälningsavgiften återbetalas ej.

Ort & datum:…………………………………………….

Anmälan skickas till:
Vellinge kommun/Falsterbo Bird Show,
Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellinge eller till
expo@falsterbobirdshow.com

Information och nyheter på
www.falsterbobirdshow.com

