Intresseanmälan/Anmälningsblankett Till Harmoni mässa
5 -6 mars 2022 på Thorsborg/Edane
Vi kommer ta först till kvarn. Och även säga nej om det blir för många med liknande
varor/behandlingar. Då vi vill ha ett bredare utbud. 1 faktura kommer först i januari, då vi
avvaktar Corona restriktioner.
Företagsinformation (OBS fält med* är obligatoriska)
Företag och namn: *…………………………………………………………………………………………………
Pers.nr/org.nr: * …………………………………………………………………………………………………
Adress: *…………………………………………………………………………………………………………….
Postadress: *………………………………………………………………………………………………………
Telf.nr: *…………………………………………………………………………………………………………….
Epost: *………………………………………………………………………………………………………………
Ska vi skriva ut ditt namn? Eller bara förtagsnamn i presentationen?
………………………………………………………………………………………………………………………….
Jag vill hyra (Djup * Bredd) Utställarplats: (Nytt är ingen moms tillkommer. Kommer ha
mer plats mellan borden, pga covid 19)
______st plats/platser 1,5*2 m a 570 kr

(Får plats 1 bord)

______st plats/platser 1.5*3 m a 855 kr
______st plats/platser 2*2 m a 760 kr

(Får plats 1 bord)

______st plats/platser ca 2x3 m a 1140 kr

(tex massagebänk)

______st plats/platser 3*3 m a 1710 kr

(passar massagebänk + bord)

Jag vill ha: ________bord 70*180 cm a 100 kr __ _____stolar a 40 kr
Skriv 0 om ni har egen utrustning/bord. (Skrivs inget utgår vi från att ni har egen
utrustning till din plats)
________Föredrags rum (ca 30 pers.) Lördag 1 tim.
________Föredrags rum (ca 30 pers.) söndag 1 tim.
Vi tar 20 % av erat biljettpris.

Behöver tillgång till el för: Tillkommer 100 kr pr. plats (220W)
____Telefonladdare/kortläsare
____Dator ____ /Annat
Vad_________________________________________________
Vill ni ha avskilt tar NI med skiljevägg eller annat. (Finns ej att hyra) Meddela gärna vad,
så vi gör plats. _____________________________________________________________
Jag kommer sälja/göra behandlingar som:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Föredrag: (Måste ha bokad plats.) Jag önskar hålla föredrag om (Titel)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jag kommer/vill ta betalt med………………… kr/pp för mitt föredrag. (Vid gratis kostar inte
föredragsrummet något, men biljetterna går ut via infodisken) (Man får oftast fler bokningar
vid någon kostnad)
Meddelande: Något annat vi bör veta? Önskemål i serveringen, allergi
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jag har noggrant tagit del av ovanstående och accepterat innehållet i hela texten och
reglerna INNAN UNDERSKRIFT!
Datum:……………………

Stad:……………………………………..

Underskrift:………………………………………………………………….
(med reservation för slutförsäljning av platserna. Du får bekräftelse på mail)
Har du önskemål på vad som skrivs i reklamsyfte? Eller vill förklara tjänsten du kommer
göra på mässan, Beskriv gärna här vad vi ska skriva om er
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Skickas in till. Christine Carlmark Edanev. 41 67170 Edane
eller via mail till: christinemedium@live.se

Varmt välkommen!

