
MERE SYNLIGHED PÅ MESSEN
Ønsker du ekstra eksponering på NutriFair 2020?

FACADE BANNER
Få stor synlighed til din virksomhed med et facadebanner. Bannerne fås i højden 6 
meter og bredde fra 6 til 24 meter.  

Pris kr. 350,- pr. m2 inkl. produktion og montage (ekskl. moms)

SØJLER I FORHALLEN
Få din plakat på søjlerne i forhallen. Det tilgængelige område på søjlerne måler 127 cm 
i omkreds og 160 cm i højden. Materiale leveres trykt og klar til ophæng til MESSE C 
senest 11. januar 2019.

Pris pr. stk. kr. 2.750 (ekskl. moms)
Pris for alle 4 søjler kr. 10.000 (ekskl. moms)

LOUNGEN
Vores attraktive lounge-område kan også blive dit. Opkald loungen efter din virksom-
hed eller produkt på et banner (mål: h: 1,5 m x b: 4 m).

Pris kr. 3.500 inkl. produktion og montage (ekskl. moms)

TOILETDØRE
Få din plakat på indersiden af vores toiletdøre på toiletterne (i alt 47 døre på både 
herre- og dametoilet). Plakaten er i A3 format. 

Pris for 47 døre kr. 6.000 (ekskl. moms)

BANNER OVER PISSOIR
Få et banner på vores herretoiletter i forhallen og kælderen. Banner på toilettet i for-
hallen måler H: 80 cm x B: 580 cm. Banner på toilettet i kælderen måler H: 60 cm x B: 
720 cm. 

Pris pr. banner kr. 2.500 (ekskl. moms)

Vil du vide mere?
Kontrakt projekt koordinator Ida Broegger Hahn på 
ih@messec.dk eller tlf 2362 7065.

Bestillings deadline

Deadline for bestilling og indsendning af materialer til print er 13. december 2019 kl. 16.00.



VANDFLASKER OG KOPPER MED DIT LOGO
  
Få printet dit logo eller budskab på vandflakser og kopper til at dele ud fra din stand.
Dimensioner på label 202 x 54 mm. 

Pris DKK 7,80 (ekskl. moms)

GOODIE BAGS
Goodiebags/To-Go med dit logo og dit budskab.
 Eks. sandwich, vandflaske, et stykke frugt + sødt  DKK 100,- (ekskl. moms)

Du kan også selv medbringe indholdet til dine goodie bags.
Pris fra DDK 13,75 pr. stk (ekskl. moms). Prisen er ekskl. fragt, og design af label. 

PYLON
Tresiddet Pylon til udsmykning på din stand (dimensioner: h: 1110 x 1700 mm plano).

Pris DKK 750,- (ekskl.. moms), når en færdig fil kan leveres

Vil du vide mere?
Kontrakt projekt koordinator Ida Broegger Hahn på 
ih@messec.dk eller tlf 2362 7065.

Bestillings deadline

Deadline for bestilling og indsendning af materialer til print er 13. december 2019 kl. 16.00.

BEACHFLAG
Få printet din logo eller dit budskab på et strandflag til din stand. 
(dimensions: 840 x 3000 mm)

Pris DKK 1,000 (ekskl. moms)

LOFTHÆNGT BANNER OVER DIN STAND 
Bestil et lofthængt banner og blir synlig på afstand.

Pris pr. meter inkl. print DKK 450,- (ekskl. moms)
Ophæng, nedtagning og 2 wirepunkter fra DKK 1.455,- (ekskl. moms)

(Tidsforbrug og antal af wirepunkter afhænger af størrelse på banner)
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