Utställarinformation Falsterbo Bird Show
4 september – 6 september 2020

Den elfte upplagan av Falsterbo Bird Show välkomnar nya och gamla utställare – såväl

kommersiella företag och ideella föreningar som konsthantverkare och matproducenter.

Falsterbo Bird Show arrangeras på Falsterbo Strandbad i Falsterbo i samarbete med Bird Life
Sverige och Skånes Ornitologiska Förening.

Mässområde

Nu är det dags att boka plats på mässområdet. Som vanligt finns det alla möjligheter att

anpassa utställningsytan efter era behov. Ambitionen är att öka antalet utställare vilket kan
medföra förändringar inom mässområdet.

Boka plats snarast, dock senast den 15 maj. Antalet platser är begränsat.
Restaurang och föreläsningssal är inomhus medan utställarna håller till utomhus vid
Falsterbo Strandbad. Vi har en tältleverantör som erbjuder tält och kompletterande
utrustning vid behov. Dessutom erbjuder vi plats i gemensamma utställartält.

Utställningspriser (Priserna nedan avser totalpris för samtliga tre mässdagar)
För företag

Utställningsyta:

3x4 m utställningsyta på gräs 3 000 kr exkl moms.
Ytterligare m2 kostar 200 kr exkl. moms

2x1,5 m utställningsyta i gemensamt tält med trägolv 2 300 kr exkl. moms
För ideella föreningar, konsthantverkare, matproducenter och hobbyverksamheter
Utställningsyta:

3x3 meter utställningsyta på gräs, 1 000 kr inkl. moms.

2x1,5 m utställningsyta i gemensamt tält på gräs 1 000 kr inkl. moms.

För priser på tält, stolar, bord mm se bokningsblanketten

Betalning

Fakturan skickas efter bekräftelse om deltagande. Betalningsvillkor 30 dagar.

Om fakturan inte betalas avbokas er plats och eventuell bokad utrustning. FBS fakturerar
eventuella merkostnader.

Information och nyheter på
www.falsterbobirdshow.com

PRAKTISK INFORMATION
Parkering

Utställare har möjlighet att parkera fordon på den stora parkeringen som ligger i nära
anslutning till mässområdet.

Husvagnar eller husbilar är ej tillåtna på utställningsområdet.

Monterbyggnad

Torsdag 3 september kl. 14.00-19.00
Fredag 4 september kl. 7.00-11.00

Observera att det finns naturpedagogisk undervisning och gott om barn på området fram till
kl 14.00 torsd 3 september.

Vakthållning

Utställningsområdet är inhägnat och bevakas nattetid från fredag kväll, efter stängning, till

söndag morgon när mässan öppnar. Det finns alltså ingen bevakning mellan torsdag och
fredag.

Godsmottagning

Godsmottagning efter överenskommelse från tisdag 1 september.

Föreläsare

Att vara föreläsare eller hålla i en guidad vandring eller liknande kan, t ex för en förening

eller reseföretag, vara en möjlighet att väcka intresse och nyfikenhet hos allmänheten. Vid
intresse av att vara föreläsare kontakta oss på expo@falsterbobirdshow.com.

Sponsor under mässan

Att vara sponsor under Falsterbo Bird Show innebär extra reklam under mässan och

ytterligare möjlighet att hjälpa fåglarna. Kontakta oss på expo@falsterbobirdshow.com för
mer information kring att vara sponsor och olika sponsorpaket.
Öppettider för mässan
Fredag 4 september:

12:00-18:00

Söndag 6 september:

10:00-16:00

Lördag 5 september:

10:00-18:00

Information och nyheter på
www.falsterbobirdshow.com

BOKNING till Falsterbo Bird Show 2020
Namn på företag/förening: ………………………………………………………………………………………
Organisationsnummer: …………………………… Företag:

□

Ideell förening eller motsvarande:

□

Postadress: ……………………………………………………………………………………………………………
Faktureringsadress (om annan än ovan): ………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………

E-postadress: …………………………………………………

Om ni tar med eget tält - ange måtten: …………………………
Önskar boka följande:
Antal:

Utställningsyta 3x4 m på gräs 3 000 kr exkl. moms

Ytterligare m2 á 200 kr exkl. moms: …………………………
2x1,5 m utställningsyta i gemensamt tält med trägolv 2 300 kr exkl. moms

Antal:

Utställningsyta 3x3 m förening, hantverkare, matproducent, hobby 1000 kr inkl. moms
2x1,5 m utställningsyta i gemensamt tält på gräs 1000 kr inkl. moms.

Utrustning

Tält 3x3 m med fyra väggar 4 500 kr exkl. moms: ……………………………st.

Trägolv med aluprofil 120 kr/kvm exkl. moms: ………… Matta 110 kr/kvm exkl. moms: ……………
Antal bord som önskas hyras (80x180 cm) á 220 kr + moms …………

Antal Ståbord 160 kr exkl. moms ………… Antal stolar (vit plast) á 60 kr + moms: ………
El 300 kr exkl. moms □ ja

□

nej

Plats i säkerhetscontainer 500 kr exkl. moms

□

ja

□

nej

Önskar assistans med godsmottagning, antal kubik: ………………. Dag/tid för ankomst: …………….
Ovanstående anmälan är bindande och intygas av ansvarig
för deltagande företag/förening:

Underskrift: ……………………………………………………

Betalningsvillkor:

Betalning ska vara oss tillhanda 30 dagar efter fakturadatum.
Om fakturan inte betalas avbokas er plats och eventuell

bokad utrustning. FBS fakturerar eventuella merkostnader.

Namnförtydligande: ……………………………………………
Ort & datum: …………………………………………………….

Anmälan skickas till:
Falsterbo Strandbad/Falsterbo Bird Show,
Strandbadsvägen 30, 239 42 Falsterbo eller till
expo@falsterbobirdshow.com

Information och nyheter på
www.falsterbobirdshow.com

