Kjære utstiller!
Som utstiller hos oss under Norwegian Horse Festival 2020 får du dette brevet.
Vi har nå endelig landet nye kontrakter for 2022, 2023 og 2024 der vi vil avholde
Norwegian Horse Festival første helgen i desember.
Vi har i mange mange år ønsket oss NHF eller AEG i tiden før jul, da vi mener det
er den absolutt beste tiden for en messe og et innendørs arrangement. Da det ble
ledig på kalenderen på grunn av Covid 19 var vi raskt fremme for å forhandle, og
endelig gikk denne drømmen i oppfyllelse.
Du får dette brevet fordi dere som var utstillere i 2020 får en liten fordel med
eventuelt å velge plass først, før nye utstillere. Men det er «førstemann til mølla»prinsippet som gjelder på plassering og plass.
Mye vil være som i 2020, men det vil bli en stor endring. Vi skal i samarbeid med
Norsk Islandshestforening, for første gang noensinne i Norge, arrangere det
første store offisielle innendørs WorldRank-stevnet for islandshest. Dette krever
en meget stor bane, og derfor vil hele den største hallen, Hall D, gå med til en stor
ovalbane etter internasjonale mål.
Dette gjør at vi får litt mindre plass til utstillere, men etter vår mening en enda
bedre messe og et fantastisk program som appellerer bredt i ryttersporten, med
stands i tre områder:
- Hall C, sammen med oppvarmingsbaner som tidligere år
- Glassgaten, sammen med spisesteder som tidligere år
- Hall A, nytt utstillingsområde
Se vedlagte kart
Messen åpner kl. 12:00 på torsdag 13. februar og varer til søndag 16. februar kl.
16:30.

Rigg
Rigging:

Tirsdag 29. november kl. 16:00-21:00
Onsdag 30. november kl. 10:00-21:00

Utrigg:

Søndag 4. desember kl. 16:30-22:00
Mandag 5. desember kl. 08:00-12:00

Åpningstider for messen:
Torsdag 1. desember kl. 12:00-21:00
Fredag 2. desember kl. 10:00-22:00
Lørdag 3. desember kl. 10:00-22:00
Søndag 4. desember kl. 09:00-16:30

Prisliste
Type 1 stands: HALL A & C
Stands med nabo eller mot vegg. Her inkluderer standleien følgende i tillegg til salgsareal:
- Eventuell messevegg satt opp mot vegg og eventuelt nabo
- Logo med link fra hjemmeside
- Basis adgangsbånd etter størrelse på stand*
PRIS PR M2: 890,-eks mva ( MINIMUM 9 M2 STAND) + reg avgift 2900 kr eks mva

Type 2 stand: Glassgaten
Standsområdet i ferdselsgaten: Her er det begrenset med plass, og utstillere som skal stå her må
bekoste eventuelle vegger selv.
Her er følgende inkludert i tillegg til salgsareal:
Logo med link fra hjemmeside
Basis Adgangsbånd etter størrelse på stand*
PRIS PR M2: 1090,- eks mva (MINIMUM 16 M2 STAND) + reg avgift 2900 kr eks mva

Type 3 stand: Komplett ministand
Standsområdet i Hall A som er ferdig rigget med to sidevegger 2x3 meter, eller 2x2 meter stand,
totalt 6 eller 4m2.
Her er følgende inkludert i leien:
Logo med link fra hjemmeside
Basis Adgangsbånd 3 stk/ 4 stk
Vegger på to sider
Strømkontakt ½ kurs ( 1 kurs delt med nabo)

TOTAL PRIS FOR STANDEN (4 M2) INKLUDERT REGISTRERINGSGEBYR. 5900 KR EKS MVA
TOTAL PRIS FOR STANDEN (6 M2) INKLUDERT REGISTRERINGSGEBYR. 7900 KR EKS MVA

Tilleggstjenester som messevegger, tepper, strøm, møbler, bevertning, lys, lyd,
hjelp til rigg, nedrigg, avlessing og pålessing, samt parkering, kan kjøpes hos
Norges Varemesse direkte.

Betalingsbetingelser
Reg. Fee forfaller 7 dager etter ordre
50% av leien forfaller 20. September 2022
50% av leien forfaller 20. november 2022

Drammen, juni 2022

Kontakt:

Eirik Berentsen +47 47240481
eller eirik@walber.no for mer informasjon

