Företagets juridiska namn

Marknadsföringsnamn

Organisations-/personnummer

Adress

Postnummer

Land

Postort

Eventuella referensnummer vid fakturering

Kontaktperson

E-mail kontaktperson

Mobiltelefon

Webbplats

Denna anmälan gäller medverkan i nedanstående mässor:

Om inga av nedanstående alternativ finns tillgängliga kommer vi kontakta er.

Lokalens namn:

Lokalens namn:

Lokalens namn:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Monter nr första hand:

Monter nr första hand:

Monter nr första hand:

Monter nr första hand:

Kvm:

Kvm:

Kvm:

Kvm:

Pris

Pris

Pris

Monter nr andra hand:

Monter nr andra hand:

Monter nr andra hand:

Monter nr andra hand:

Kvm:

Kvm:

Kvm:

Kvm:

Pris

Pris

Pris

G

Pris
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S

Lokalens namn:

DEN KOMPLETTA MÄSSAN
FÖR HÄLSA & VÄLMÅENDE

Pris

Jag anmälar oss till ovanstående mässor och får då följande rabatt.

Boka tidigt rabatt. 10% rabatt När du bokar minst 9 månader innan din första mässa på denna anmälan. Rabatten utgår endast på en mässa.
Anmälan gäller de 2 ovanstående mässor där vi lämnar 20% rabatt på monterkostnaden på en av ovanstående mässor.
Anmälan gäller de 3 ovanstående mässor där vi lämnar 40% rabatt på monterkostnaden på en av ovanstående mässor.

Rabatten utgår endast på en mässa, rabatter kan ej kombineras!

Vi ställer ut (produktbeskrivning):

Gällande kvadratmeterpris för montern samt vad som ingår i monterutrustning står specificerat i utställarinformationen.
BETALNINGSVILLKOR: Anmälningsavgift är 50% av den totala kostnaden och erläggs mot faktura med 30 dagars betalning. Resterande belopp betalas
90 dagar före eventstart. Vid anmälan senare än 90 dagar före eventstart, betalas hela fakturan med 30 dagars betalning. För övriga regler se allmänna villkor.

Vårt företag är  Tillverkade Grossist Agent
Vårt företag arbetar inom följande område/områden:
Chokladprodukter
Chokladkakor
Tryfflar
Praliner
Nougat
Fudge
Marsipan
Lakrits

Delikatesser
Korvprodukter
Ostprodukter
Honung
Sylt / Saft / Marmelad
Olivolja / Vinäger
Bageriprodukter
Glass / Sortbet

Butik (OBS! Särkilda villkor gäller för butiker)

Viner, Rött vitt & Rosé
Mousserande vin / Cava
Champagne
Whiskey
Rom
Cognac
Vodka
Öl

Cider
Avec
Likörer
Brännvin
RTD
Hudvård Kvinna
Hudvård Man
Makeup

Hårvård
Nagelvård
Underkläder
Sportkläder
Parfymer
Köttproducent
Grillar
Grillprodukter

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

TILLÄGGSBESTÄLLNING TILL MONTER
Val Antal

Fyll i här om du är samutställare, representant/agent eller om annan betalar fakturan än ovan ifyllda uppgifter.

 Städ runt monter öppningsdagen
Godshantering per pall max 350kg
Tom emballagehantering: Vi lagrar ert
emballage under mässan.

295:-

samutställare

225:-/pall

Varje samutställare debiteras en avgift på 2995:- exkl. moms och får därmed med sin företagsinformation på festivalens hemsida.
Det är bara tillåtet att ha en samutställare i monter som är större än 10m2.

representant/agent fakturamottagare

295:-

Elskena för max 4 spotlight 220w
HalogenSpot för el- skena, kort
HalogenSpot för el- skena, lång
Matta typ tjockare fler färger finns
Fällbord 120x75x75cm
Fällbord 180x75x75cm
4 st benförhöjningar bord blir 90cm högt
Kylskåp, högt med glasfront 60x60x175
Plats för hängande banderoll max 150x350cm
Plats för rollup i entrén till festivalen max 90x215cm
Elluttag 1-fas max 220w 8 amp
Elluttag 1-fas max 220w 16 amp
Kraftuttag 3-fas, 16 amp inkl. el.
Metallram för fäste av spottar i
främre delen av montern.

295:-

Företagets juridiska namn

Arrangör:

295:-/st

Marknadsföringsnamn
325:-/st
155:- m2

Organisations-/personnummer

129:- /st
149:- /st

ANMÄLAN POSTAS TILL:

Adress

Tasteful Events Scandinavia AB

225:1195:495:-

Postnr

Postort

Land

Kontaktperson

Att: Stefan Adolfsson
Vasagatan 20, 411 24 Göteborg

495:695:-

Mobiltelefon

895:1295:-

395:-

Ovanstående beställning godkännes vid
undertecknande av detta avtal och är bindande.
Fakturering av dessa extratjänster kommer att debiteras
i samband med ordinarie faktura.

IFYLLES AV ARRANGÖREN
Monternr.

Pris

Denna anmälan är bindande och undertecknad förbinder sig att följa de bestämmelser som finns angivna ovan och på omstående sida
Tilläggsbest.
Ort

Datum
Rabatt

Företag
Totalt
Firmatecknare

x

Med undertecknande av detta avtal godkänner jag både Mässlokalen / festivalernas regler.

