
Sydhavsøernes Frugtfestival

Tilmelding  
for udstillere

www.frugtfestival.dk

Tilmelding til Sydhavsøernes Frugtfestival i Sakskøbing den 14. og 15. september 2019
Alle priser er ekskl. moms. Tilmeldingsfrist senest den 1. juni 2019

Vigtig information for udstillere
Sydhavsøernes Frugtfestival henstiller til ALLE udstillere 
at forholde sig aktivt til følgende: 

For at holde Frugtfestivalen i frugtens ånd anmodes vi 
alle udstillere om at udsmykke standen med frisk frugt/
frugtgrene. 

Den sindrige lokale slagter kan f.eks. kun sælge sine ny 
røgede kvalitetspølser på festvallen, såfremt han/hun også 
har varer med, hvori der indgår frugt, ligesom fiskehand-
leren sælger sin sildesalat med æbler i etc. Det vil sige at 
producenter og restauratører skal til dagen have lagt sig i 
selen og forholdt sig til festivalens navn og koncept: 
Frugtfestival, fejringen af  det milde klima på Sydhavsøerne 
og den flotte, lækre frugthøst. 

Tilmelding
Blanketten udfyldes og sendes seneste den 1. juni 2019 til næstformand i Foreningen Sydhavsøernes Frugtfestival:
Birte Aagaard på birte.aagaard@mail.dk

Virksomhed

Kontaktperson 

Mobil Email

Adresse

Postnr. By

Stand o Standplads uden telt. Under 20 m2 med max. 4 meter facade Kr. 1.500,-

o Standplads uden telt. Under 20 m2 med 5 meter facade Kr. 2.500,-

o	 Standplads med hvidt PVC-telt, vejr og vindsikret med 3 meter 
 facadebordplade og mulighed for at hænge egne reklamer op på bagvæg Kr. 2.500,-

o	 Berlinerstade 16 m2 med max. 4 meter facade
 Der er kun tre Berliner-stader til rådighed – derfor, først til mølle… Kr. 2.500,-

El og vand Et enkelt strømstik, 220 Volt inkluderet i alm. stand leje

o Et strømstik 380 volt, 16 amp. (medbring selv kabel) Kr. 1.750,-

o	 Et strømstik 380 volt, 32 amp. (medbring selv kabel) Kr. 2.500,-

o	 Et strømstik 380 volt, 63 amp. (medbring selv kabel) Kr. 3.500,-

o	 Brugsvand, ½ tommer ledning. Kun for standpladser på Sakskøbing Torv Kr. 1.500,- 
 (Medbring selv slange og koblinger)


