
22. – 23. og 24. februar 2019

TØNDERMESSEN I TØNDER SPORT- OG FRITIDSCENTER

WWW.TONDERMESSEN.DK



Messen afholdes i Tønder Sport- og Fritidscenter. 
Messeudvalget er i gang med planlægningen af Tønders store forårsmesse. 
Messen afholdes på følgende datoer:

Fredag den 22. februar  kl. 14.00 – 18.00
Lørdag den 23. februar  kl. 10.00 – 17.00  (morgenbuffet kl. 9.00 - 10.00)
Søndag den 24. februar  kl. 10.00 – 16.00  (morgenbuffet kl. 9.00 – 10.00)

Messen er en salgs- og forbrugermesse for hele familien, og der er lagt op til et par spændende og 
inspirerende dage.

Vi arbejder fortsat med ideen om at få etableret små torve/stande i alle hallerne, hvor de besøgende 
kan nyde dufte og få smagsoplevelser. Desuden arbejder vi også på at fjerne nogle skillevægge for 
at skabe mere synlighed samt give plads til, at flere virksomheder, evt. kan gå sammen og danne en 
større stand.

Messen giver dit firma mulighed for et fælles lokalt udstillingsvindue, og som de andre år, håber vi 
også på stor opbakning og deltagelse fra de lokale virksomheder, håndværkere, banker, detailhandel 
m.m. – så vi sammen kan løfte messen til en superfin, duftende og smagsfuld forårsmesse.

FØRST TIL MØLLE...
Vi bringer dig i kontakt med ca. 10.000 købelystne forbrugere, og jo hurtigere du tilmelder dig, jo bedre 
er chancen for, at vi kan finde den optimale placering til netop din stand. Man kan ønske at stå i en 
bestemt hal, men ingen placering. Dette gør vi for at få det perfekte match butikker og virksomheder 
imellem.

Alt dette er med i standprisen:
• Pressemeddelelser sendes ud til relevante dagblade, ugeaviser samt radiostationer
• Plakater omkring messen hænges op
• Annoncering af messen i TV, dagblade, ugeaviser, radio, samt online

Desuden udgives en særskilt messeavis, der kun omhandler messen med annoncer og redaktionel 
tekst. Her vil der også være endelig standplan.

Denne messeavis bliver produceret af Ugeavisen Tønder, der vil komme med et specielt messetilbud 
for at deltage i avisen. Det er vigtigt, at så mange som muligt er med i messeavisen, således vi kan 
brede budskabet om hvilke og hvad de forskellige virksomheder tilbyder.
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Alle priserne er excl. Moms og der skal  betales et depositum på 
50% senest 14. dage efter underskrevet slutseddel.

Tilmeldingsgebyr pr. tilmeldt virksomhed kr. 750,-
Inkl. morgenbuffet samt kaffe for messedeltagerne lørdag og 
søndag fra kl. 9.30-10.00.

AREAL PRIS
3-15 m2 Kr. 450,- pr. m2 
18-21 m2 Kr. 425,- pr. m2 
24-30 m2 Kr. 400,- pr. m2 
33-48 m2 Kr. 375,- pr. m2  
51-99 m2 Kr. 350,- pr. m2 
over 100 m2 Kr. 225,- pr. m2  



Har du spørgsmål er du naturligvis velkommen til at kontakte messeudvalget der består af med-
lemmer fra Tønder Håndværkerforening og Tønder Handelsstandsforening:

Lars Paulsen  mail:  lp@skiver.as  tlf. 21710274
Per Lundgård  mail:  per@lundgaardaps.dk  tlf.  20121269
Pia Sørensen mail:  pso@ugeavisen.dk tlf.  21436891 
Lars Thomsen  mail:  Lt@viu.dk    tlf.  23304250
Kurt Bucka mail:  kb@jejsingbyg.dk  tlf.  40361024
Jane Olesen mail:  jane.b.olesen@gmail.com  tlf.  30616140

Bestilling af stande – FØRST TIL MØLLE – pr. mail til Claus Beck: clabec@toender.dk eller kontakt 
messeudvalget.

Arrangør: Det Sønderjyske Messecenter, Sdr. Landevej 4-6, Tønder.


