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B
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N24.-25. august 2016 – kl. 9.00-kl.17.00 

Gammel Strandvej - Middelfart

Kontaktinformation

• MuB er en parallel til maskinudstillingen på Have & Landskab
• MuB er centralt placeret få hundrede meter fra motorvejen
• MuB henvender sig til udstillere med maskiner og tilbehør 
 til anlæg og pleje
• Målet er 5.000 besøgende.

SALG & MARKEDSFØRING
Claus Thomsen  
Tlf.: 91 89 58 00
Email: claus@maskinerunderbroen.dk

UDSTILLINGSLEDER
Erik Nissen  
Tlf.: 61 55 70 95 
Email: erik@maskinerunderbroen.dk

PRESSEKONTAKT
Per Bang  
Tlf.: 40 20 23 10 
Email: per@maskinerunderbroen.dk

FORMAND FOR MESSEUDVALG
Niels Kirkegaard  
Tlf.: 22 26 01 60 
mail: nki@gmr.dk
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ARRANGØR: 
MASKINLEVERANDØRERNE  PARK, VEJ & ANLÆG
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OVERSIGT MESSEOMRÅDE 

125 m2 kr. 13.500 
250 m2  kr. 21.000 
375 m2  kr. 26.000 
500 m2  kr. 31.000 
675 m2  kr. 36.000 
750 m2  kr. 41.000
1.000 m2 kr. 51.000 

El på standen:  kr. 1.000,-

Fælles morgenmad for standpersonale 
kl. 8 onsdag og torsdag i restaurationsteltet.

Udstillerfest onsdag aften på det nærliggende Severin Hotel 
og Konferencecenter. Mulighed for overnatning på Severin. 
Begrænset antal. Se mere på hjemmesiden.

Der bliver afviklet faglige miniseminarer under messen – 
mere herom senere.

Der er planlagt markedsføring af messen med annoncering i 
fagblade, egen hjemmeside og udbredelse på sociale medier.

Udstillingens hjemmeside: www.maskinerunderbroen.dk

Formular til bestilling af stand – www.maskinerunderbroen.dk

Udstillingsbetingelser – www.maskinerunderbroen.dk

Der vil være mulighed for at tilkøbe markedsføringspakke 
efter individuelle behov.

• Parkering i forlængelse af messeområdet.
• Parkering med lastvogne er muligt
• Opstilling mandag den 22. og tirsdag den 23. august - fra kl. 7.00 til 19.00
• Vagt på messeområdet fra mandag aften til fredag morgen
• Der må ikke køres uden for standene i åbningstiden
• Demokørsel på egen stand aftales med udstillingslederen
• Der er fast grusvej rundt om messeområdet, og selve arealet har solid bund med  
 betonopfyld. Der kan ikke graves.
• Leje af godkendte, certifi cerede telte og standudstyr – se hjemmesiden
• Fri entré
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STANDPRISER & INFORMATION
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