Søknadsskjema

For Utstillingsplassen Messer AS

Caravanmessen 2019
Bobil

Caravan Fritid

Dato
1/2 Standleie
Rest standleie
Søknad mottatt dato:

Norges Varemesse, Lillestrøm 12. - 15. september

Stand nr.:

Utstiller:

Fakturamottaker:

Foretaksnummer:

Postadresse:

Adresse:

Postnr.:

Postnr.:

Poststed:

Poststed:

Land:

Telefon:

E-postadresse faktura:

Kontaktperson:

Elektronisk faktura (ehf):

E-post:

Kr

Mobil:

Fakturareferanse:

Vi bekrefter vår deltakelse og ønsker følgende standplass:
Gulvplass med veggsystem:
.........m2 (minimum 12 m2)						á kr 995,-		kr
Gulvplass uten veggsystem:
.........m2 (for de første 100 m2, minimum 50 m2)				á kr 385,-		kr
.........m2 (for arealet fra 100 – 200 m2)					á kr 285,-		kr
.........m2 (for arealet over 200 m2)					á kr 110,-		kr
Grunnleie, pr. utstiller									kr
Sum										
kr
25% mva										
kr

6.000,-

Totalsum										kr
Spesialstands til campingplasser og destinasjonsselskaper:
.......stk. standplass 12 m2 inkl. messevegger 				
á kr 11.250,25% mva										

kr
kr

Totalsum 									

kr

SØKNADSFRIST: 15. mars 2019
Betalingsbetingelser:
Forfall 1/2 standleie 30. april iht. tilsendt faktura, og rest standleie med forfall 15. juni 2019 iht. tilsendt faktura.
Betaling til Utstillingsplassen Messer AS konto 1800.16.95815
Kryss av for aktuelt produktspekter (gjerne flere kryss): p Bobil

p Campingvogn

p Annet

Produktopplysninger (Se pkt. 6 arrangementsregler): .......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
Hvis campingvogn og/eller bobil - oppgi merkenavn:........................................................................................................................................................

Oppgi navn + sted på forhandlere som skal delta på denne stand (hvis for liten plass, legg ved egen liste):
.................................................................................................................................................................................................................................................
Ordreopptak, salg og kontraktsslutninger er tillatt
Spesielle ønsker og opplysninger:..............................................................................................................................................................................................

Undertegnede leser og gjør seg kjent med Norges Varemesses reglement som finnes på www.messe.no/info, samt Utstillingsplassen Messer AS arrangement
regler (se baksiden), og søknad skjer i henhold til dette.

Stempel og underskrift

C A R AVA N M E S S E N

2 0 1 9

Skjemaets første side returneres:
Utstillingsplassen Messer AS
Postboks 403, 2303 HAMAR

I TILLEGG TIL REGLEMENT 2019 FRA NORGES VAREMESSE (www.messe.no/info) MÅ
UTSTILLER VÆRE KJENT MED OG FORHOLDE SEG TIL FØLGENDE ARRANGEMENTSREGLER:
1.

Detaljsalg, ordreopptak og kontraktsslutninger er tillatt.

2.

Søknader skrives på spesielle skjemaer. Den blir ikke registrert før skjemaet foreligger i utfylt og undertegnet stand. Søknaden er
bindende. Søknaden må godkjennes av messens styre som tar siste avgjørelse om deltakelse, og når det gjelder tildeling av plass.
Messens styre forbeholder seg retten til å avslutte registreringen eller evt. redusere anmeldt areal, hvis utstillingen skulle bli fulltegnet.

3.

Norges Caravanbransjeforbunds (NCBs) medlemmer vil bli prioritert i forbindelse med standplassering. Utstillere av bobil, campingvogn, 		
fortelt, spikertelt, teltvogn, villavogn, samt utstyrleverandører til bobil og campingvogn, må være medlem av NCB. Samtlige firmaer som 		
betjener de ovennevnte standene må være medlemmer av NCB.
Utstyrleverandører, som ikke er medlem av NCB, kan kun delta på Caravanmessen dersom de har hovedproduktportefølje som ikke kommer
i konflikt med et eksisterende NCB-medlem (utstyrleverandør). Ikkemedlemmer må godkjennes av messens arbeidsgruppe.

4.

Betalingsbetingelser:
50% av totalbeløpet ved mottagelse av første faktura forfall 30. april 2019.
Resten skal betales ved mottagelse av siste faktura med forfall 15. juni 2019.
Betaling til Utstillingsplassen Messer AS bankgirokonto nr. 1800. 16. 95815.
Dokumentasjon på innbetalt standleie må kunne forevises for å få tilgang til standområdet. Ikke innfridde betalingsbetingelser kan medføre 		
tap av tildelt standområde. Arrangøren har i så tilfelle rett til å disponere plassen.

5.

Utstillere har ikke krav på å få tilbakebetalt leieprisen hvis de trekker sin søknad tilbake. Klarer arrangøren å disponere det kansellerte 		
arealet til en annen utstiller, vil utstilleren normalt bli godskrevet for det derved oppnådde beløp. Grunnleien vil ikke bli refundert,
bortsett fra i de tilfeller hvor firma ikke skulle få plass på messen.

6.

Framleie av messeplass er ikke tillatt. Flere firmaer kan stå sammen på en stand såfremt arrangør er informert skriftlig, og har godkjent 		
dette senest 3 måneder før messens åpningsdag. Ingen firma kan være en konkurrent eller komme i interessekonflikt med NCBs utvalgte 		
samarbeidspartnere eller medlemmer ved å være profilert med egen stand på ovennevnte type stand. Alle firmaer på denne type stand må
ha betalt grunnleien kr 6.000 + mva., noe som gir oppføring i messekart/utstillerliste og firmanavn på standens frontdrager, der denne er satt
opp. Firma som ikke er anmeldt arrangør, og ikke har betalt grunnleie, kan umiddelbart bortvises fra messen.

7.

Bare nye produkter og produkter som er anmeldt, kan markedsføres/vises/selges muntlig eller skriftlig på utstillingen. Bruktsalg skal
ikke forekomme hverken inne i messehallen eller på utstillingsområdet, eller parkeringsplassen ute, i og rundt Norges Varemesse.
Hvis produktene er campingvogn og /eller bobil må merkenavnet oppgis. Varer må ikke fjernes fra standen i messetiden uten messeledelsens 		
skriftlige samtykke. Omsetning av varer forutsettes å følge NORSK LOV. Arrangøren har anledning til, uten å angi grunn, å fjerne utstilte varer
og tjenester som ikke dekkes av utstillingens hovedområder.

8.

Markedsføres/vises/selges, muntlig eller skriftlig, varer som ikke er anmeldt, kan dette medføre øyeblikkelig utkastelse. Innbetalt standleie 		
eller andre fakturerte tilleggstjenester vil ikke bli refundert.

9.

Plakater, flygeblad og lignende kan ikke settes opp/deles ut på messeområdet uten spesiell tillatelse fra messeledelsen. Vareprøver og
reklamemateriell må kun deles ut fra egen stand. Produktpresentasjoner utenfor tildelt standområde er ikke tillatt. Dette gjelder også på
utstillingsområdet eller parkeringsplassen ute, i og rundt Norges Varemesse.

10.

Tidsfrister:
Søknad innen 15. mars 2019.
Forfall 1/2 standleie 30. april 2019 iht tilsendt faktura
Rest standleie med forfall 15. juni 2019 iht tilsendt faktura.
Montering: 10. og 11. september kl. 08.00 – 22.00.
Messen åpner for publikum 12. september kl. 10.00.
Messen slutter 15. september kl. 16.00.
Demontering: 15. september kl. 16.00 – 22.00, mandag 16. september kl. 0800 – 1300.
Messens åpningstider (2019):
Torsdag 12. september: Åpent for publikum kl. 10.00 – 18.00.
Fredag
13. september: Åpent for publikum kl. 10.00 – 18.00.
Lørdag
14. september: Åpent for publikum kl. 10.00 – 18.00.
Søndag
15. september: Åpent for publikum kl. 10.00 – 16.00.

11.

Utrigg/demontering:
Ingen utrigg/demontering starter før etter kl. 16.00 søndag 15. september. For tidlig start av utrigg, kan føre til bot kr 10.000.
I ytterste konsekvens kan dette føre til at det ikke blir adgang til deltagelse ved neste års messe.

12.

Utstillere som ønsker å bo på messecampen, bestiller plass på denne. Det vil ikke tillates overnatting i telt, campingvogner 			
eller bobiler på utstillingsområdet eller parkeringsplassen i og rundt Norges Varemesse, som ikke er definert som messecamp.

13.

Utstiller må selv sørge for all transport, pakking, montasje, nedtaking og bortkjøring av egne varer og dekorasjonsmateriell. Alt gods til utstillerne 		
må være godt merket med navn og standnummer. Dersom standen ikke er demontert og standplassen ryddet innen demonteringstidens utløp, 		
kan arrangøren på utstillers regning og risiko besørge dette. Om varer blir levert på stands og også kvittert for av arrangørens ansatte (i mangel 		
av utstillers tilstedeværende på stand), er dette en service og ikke ansvar for vareleveransen. Om vareleveransen må kvitteres for av utstiller 		
selv, er dette speditørs ansvar etter avtale med utstiller.

14.

Enhver søknad anses bundet av Norges Varemesses reglement samt disse arrangementsregler, uansett om det er tatt forbehold av noe 		
slag. Messens styre avgjør med bindende virkning tvister om forståelse av reglement og regler.

15.

Det forutsettes forøvrig at utstiller overholder norske lover og innhenter alle eventuelle nødvendige tillatelser fra ansvarlig myndighet i 		
forbindelse med utstillingen.

Utstillingens arrangør:
Utstillingsplassen Messer AS
Postboks 403, 2303 Hamar,
Tlf. 62 54 00 50

