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LANDBRUKSMESSA I
BALSFJORD 2019
INVITASJON OG PÅMELDING
Landbruk Nord har gleden av å invitere til
Nord-Norges største fagmesse for landbruket, 29. og 30. juni 2019.
STED:
Messa arrangeres på idrettsområdet på Moan i Balsfjord
kommune.
MESSA HAR FØLGENDE ÅPNINGSTIDER:
Lørdag kl. 10.00-18.00
Søndag kl. 10.00-16.00

STANDPRISER
STANDLEIE UTESTANDS
Inntil 25 m2 kr

1.650,-

Inntil 50 m 2 kr 2.750,Inntil 100 m2 kr

4.950,-

Inntil 200 m2 kr

7.150,-

Inntil 300 m2 kr 11.450,Inntil 400 m2 kr 13.750,Inntil 500 m2 kr 17.050,For stander over 500 m2 vil prisen øke med
kr 1100,- pr. 100 m2.

STAND I MESSETELTET
kr. 300,- pr.m2 (minimum 6 m)

Har du behov for strøm, må dette meldes ved
påmelding. Strømtilknytning kr. 400,25% mva i tillegg på alle oppgitte priser.

PÅMELDING
Påmelding skjer elektronisk via påmeldingsskjema i linken under.
Påmeldingsavgift på kr. 1.000,- pr. stand blir
fakturert ved påmelding. Påmeldingen er bindende og
påmeldingsavgiften vil derfor ikke bli refundert.

Endelig påmelding blir registrert når påmeldingsavgiften er betalt.
Dere får skriftlig beskjed om at deres påmelding formelt er i
orden. Påmeldingsfrist er satt til 01.05.2019.

Påmeldingsskjema

MARKEDSFØRING
Ønsker du å ha reklame på «frivillig» T-skjorta som
Vi gir ut egen messeavis med ett opplag på 18000
eksemplarer.

skal brukes av alle frivillige som stiller opp og jobber
for messa?

Messeavisa sendes til alle gårdbrukere i Troms,
Finnmark og de nordligste kommunene i Nordland. I

Priser og bestillingsskjema finner du i linken under.

tillegg vil den bli sendt ut til ett utvalg husstander i

Reklame på "Frivillig" T-skjorta

flere kommuner i Troms.

Utstillere som melder seg på i god tid, vil bli
kontaktet av messeavisa med forespørsel om
annonsering i avisa.

ARRANGØR

KONTAKTPERSONER

Landbruk Nord SA

Messeleder:

Besøksadresse: Rådhusgata 4,

Unni Furumo: 414 70 432

9050 Storsteinnes.
Kontortid: kl. 08.00 – 15.30

Arbeidsutvalg:

Telefon: 77 72 25 40

Anne-Kariin Staff: 466 28 715

Fax 77 72 65 10

Vi ønsker deg velkommen til

www.landbruknord.no

Storsteinnes
29. og 30. juni 2019

Kristina Berg Vollen: 926 59 472

