FrilandsMesse

Søndag 30. juni
2019 · kl 10-16

Vi glæder os over igen at kunne invitere til FrilandsMesse!
Friland er et velfungerende økosamfund på Djursland med omkring 120 beboere. Hvert år, sidste søndag i juni
åbner vi dørene for gæster fra hele landet til frilandsmesse. Det er en stor succes, med mere end 1000 glade, interesserede gæster. Der er tilbud om inspirerende foredrag og workshops, frilænderne inviterer inden for i mange af
husene og der vil være præsentation af Frilands forskellige erhverv. Det er en dag med masser af formidling, fortællinger, marked, underholdning, caféer og aktiviteter for både børn og voksne.
De fleste af vores besøgende er unge som ældre danskere med
interesse for bæredygtighed. De er nysgerrige og opsøgende og
mange køber varer med hjem fra dagen.
Vi vil gerne give de besøgende en bred introduktion til bæredygtighedsbegrebet, og ønsker derfor at invitere firmaer og organisationer, der har et bæredygtigt perspektiv til at komme og udstille.
Vi vil derfor tilbyde jer en af vores standpladser til en yderst favorabel pris. Ved hurtig tilmelding kan I spare 200 kr. Inkluderet i den
billige standleje er reklameplads på hjemmesiden og i det trykte
program samt information på det interaktive kort på
frilandsmesse.dk

Udstillere er selv ansvarlige for at medbringe nødvendigt udstyr, pavillion, borde mv. Har I brug for strøm eller andet,
hører vi gerne fra jer.
Giv lyd hvis I er interesseret i at få en plads,
der er begrænset antal udstillerpladser.
Kontakt: messe@friland.org
Program og udstillere bliver løbende
lagt på www.friland.org og
frilandsmesse.dk

Info om udstillerplads
Udstillerpladserne er placeret udendørs og fordelt på hele
Friland.
Stande på 1-15 m2 koster 500 kr.
(efter 31. maj er prisen 700 kr)
Stande på 16-50 m2 koster 1000 kr.
(efter 31. maj er prisen 1200 kr)
Har I brug for mere end 50m2, laver vi en særlig aftale.
Ikke-kommercielle aktører kan kontakte os for en anden løsning.

