
Dansk fællesstand på industrimessen 
Euroblech 2018 - Vi gentager succesen fra 2016

 
23-26 okt.

Fordele ved at deltage på fællesstanden
•	 En god placering, et unikt design og en stor stand der tiltrækker større 

opmærksomhed og flere besøgende til standen
•	 Organisering af alt det praktiske, bl.a.:
      - Kontakt til messen
      - Komplet stand samt op- og nedtagning af denne
      - Sprogassistance
•	 Markedsføring af fællesstanden 
•	 Organisering af annoncer i messekataloget/på messens hjemmeside
•	 Drikkevarer, snacks og service

Udvid din kundekreds og styrk dit netværk, når CFU - Center for underleverandører i samarbejde med 
Generalkonsulatet i Hamborg, arrangerer en fællesstand på industrimessen EuroBLECH

Pris for deltagelse på fællesstanden
Fællesstanden er placeret i hal 17 (som i 2016) og de enkelte stande inkluderer et standardareal pr. virk-
somhed inkl. møblering, fælles garderobe, tekøkken og opholdsområde. 
Se priser på tilmelding side 2

Tilmelding og kontakt
For tilmelding til den danske fællesstand på EuroBLECH, udfyld venligst formularen på næste side. 
Den underskrevne formular sendes retur til os per e-mail eller fax.
For yderligere spørgsmål er du naturligvis velkommen til at kontakte os på enten e-mail eller telefon.

Med venlig hilsen

Knud Harreskov | CFU - 
Center for underleverandører
Tlf. +45 20253277
E-mail knud.hareskov@cfu.as                 

 Jan Larsen| Eksportrådgiver    
 Maskin- og underleverancer
 Tlf. +49 40 41 40 05 29
 Fax. +49 40 41 40 05 57
 E-mail janlar@um.dk



Tilmelding til deltagelse på den 
danske fællesstand på industri-
messen EuroBLECH

23 - 26 oktober 2018
Hannover | Tyskland

Returner venligst formularen på e-mail knud.harreskov@cfu.dk / janlar@um.dk eller fax 
+49 40 41 40 05 29

Tilmelding inden d. 15. juni 2018

Firma:

adresse:

Postnr., by:

KontaKtPerson:

teleFon:

e-mail:

ansatte (antal):

stilling:

Fax:

Hjemmeside:

omsætning:

Dato:    Underskrift:

Ja, vi ønsker at deltage på den danske fællesstand på EuroBLECH:

Standareal 5,00   Pris kr. 22.200

•	 Tilmeldingen er bindende. Retten til at aflyse arrangementet i tilfælde af manglende tilslutning eller 
aflysning af messen forbeholdes. I dette tilfælde refunderes hele det indbetalte beløb.

•	 Ved deltagelse på fællesstanden forpligter virksomheden sig til at overholde messens officielle åbnings-
tid. Ved udstedelse af bøder fra messearrangøren til handelskontoret i Hamborg pga. nedpakning af 
stand før officiel lukketid, forbeholder handelskontoret sig ret til at kræve det fulde beløb betalt af 
virksomheden.

•	 Der tages forbehold for, om vi kan få tildelt dette areal af EuroBLECH-arrangørerne. En reducering i standareal 
samt deltagerantal vil kunne få en prismæssig betydning.

Udenrigsministeriet
Eksportrådet

Standareal 6,75   Pris kr. 29.900

Standareal 7,50   Pris kr. 33.190

Standareal 9,00   Pris kr. 39.825

Obligatorisk kataloggebyr pr. virksomhed = kr. 3.800 
Ønskes større stande kontakt Jan Larsen for pris 


