Maskin- og produktudstillere
29. juni – 1. juli 2017

Nyhedsprisen
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Dyr

Mennesker

landsskuet.dk

Regler, priser og bestilling af stande

Formålet med denne lille folder er at lette arbejdet for Landsskuets
udstillere og andre i forbindelse med tilmelding, opbygning og
gennemførelse af udstillingsaktiviteterne.
Indholdet er ikke udtømmende. Ret derfor altid henvendelse til
Sekretariatet i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Landsskuets åbningstider:
Torsdag den 29. juni
Fredag den 30. juni
Lørdag den 1. juli

2017
2017
2017

kl. 09.00 - 17.00
kl. 09.00 - 17.00
kl. 09.00 - 16.30

Landsskuepladsen, Kaj Zartows Vej 19, 7400 Herning



9721 2300 i perioden 26. juni – 1. juli 2017
 8728 2000 frem til 23. juni
Mail: info@landsskuet.dk

Regler og priser for
udstillingen af maskiner m.v.
1.

Udstillingens omfang og karakter

Af traktorer, maskiner og redskaber kan kun udstilles fabriksnyt materiel, som
er forsynet med originale, tilgængelige fabrikationsnumre, og som enten er
fremstillet i Danmark eller indført af de pågældende udenlandske fabrikkers
generalrepræsentanter/forhandlere.
Dette gælder også traktorer og lignende, på hvilke der primært fremvises
maskiner, redskaber og tilbehør.
Endvidere kan udstilles fabriksrenoveret materiel, som i drifts- og
garantimæssigt forhold kan sammenlignes med nyt materiel.
Som udstiller kan kun den pågældende fabrikant, generalrepræsentant eller
disses forhandlere deltage. Landsskuet er berettiget til at afvise udstillere,
man ikke ønsker, skal deltage og genstande, der efter ledelsens skøn ikke
egner sig for udstillingen, eller hvortil der ikke kan skaffes plads.
Fortolkning af reglerne foretages af Landsskuets formand og Udvalget for
Maskinudstillere, og eventuelle tvistigheder kan ikke ankes til højere instans.
Udstillere må kun udøve direkte salgsvirksomhed på skuet i henhold til
næringslovens bestemmelser og efter aftale med arrangørerne.
Direkte salg af nærings- og nydelsesmidler kan kun ske efter aftale med
Landsskuet.

2.

Bestilling og fordeling af stande

Bestilling af stande skal foretages via online tilmelding på www.landsskuet.dk,
som skal være Landsskuets sekretariat i hænde senest 28. april 2017.
Den/de ønskede standstørrelse og udstillingsstandens fabrikat og art skal
anføres.
Bestemt placerede stande kan ikke bestilles (men vi samarbejder gerne for at
finde de bedste løsninger), og udstillerne er forpligtet til at modtage de af
Landsskuets ledelse tildelte pladser. I det omfang det er muligt, vil vi placere
udstillerne i produktgrupper.
Enhver art af fremleje, udlån eller ombytning af stande er ikke tilladt.

3.

Standleje – udendørs

Standene udlægges efter modul i følgende størrelser og vejledende priser.
Prisgruppe 1 = normal standleje
Prisgruppe 2 = 90% af normal standleje
Prisgruppe 3 = 80% af normal standleje.
For alle 3 prisgrupper gælder det, at der er et tillæg på 25% på
hjørnestande.

Vejledende prisliste
(for nøjagtig pris, kontakt os på tlf. 87282000 – udstilling@landsskuet.dk )
Areal m²

Standleje kr.
excl. moms og el

Kr. pr. m²

Udstillerkort

P-kort

25

3.150

126,00

3

1

50

4.650

93,00

5

1

100

6.200

62,00

6

2

150

7.100

47,33

7

2

200

8.050

40,25

7

2

300

9.600

32,00

8

3

400

10.600

26,50

10

3

500

12.400

24,80

12

3

600

14.600

24,33

14

3

700

15.200

21,71

16

4

800

16.400

20,50

18

4

900

17.700

19,66

20

4

1.000

19.200

19,20

22

5

1.500

27.800

18,53

25

5

2.000

34.700

17,35

30

5

Inkluderet i standlejen er omfattende markedsføring gennem annoncering og
presseomtale samt samarbejde med vores mediepartner Landbrugsmedierne. Se i
øvrigt pkt. 9 - Markedsføring
Inkluderet i standlejen er retten til at parkere én bil på standen. I denne bils forrude
placeres det udleverede kort med standnummer. Bilen parkeres indenfor standarealet.
Alle andre biler henvises til udstillerparkeringen - også udstillere i Hal Q.
Køretøjer, som henstilles andre steder, fjernes uden varsel og for ejers regning.
For firmaer, som forhandler samme hovedprodukter, tilbyder vi udstilling på
fællesstande, hvor ovennævnte priser er gældende med et tillæg på kr. 800,00 pr.
firma. Alle firmaer på fællesstandene optages på udstillerlisten og får tildelt 5
adgangskort + 1 parkeringskort pr. firma.
Ved rettidig tilmelding krediteres 10% af standlejen.
Ønskes yderligere udstillerkort og parkeringskort, kan de købes til flg. priser:
Udstillerkort
kr. 100,00 pr. stk. ekskl. moms (gælder alle dage)
Parkeringskort
kr. 80,00 pr. stk. ekskl. moms (gælder alle dage)

Gæstekort til 1 dag á kr. 80,00 kan købes på følgende vilkår:
10 - 25
26 - 50
51 - 75
76 – 100
Over 100

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

10% rabat
15% rabat
20% rabat
25% rabat
30% rabat

Gæstekortene skal være forsynet med firmanavn.

Standleje – Hal Q

Facade i m

Dybde i m

Areal
M²

Pris
excl.
moms

Adgangskort

2,5

4,0

10

6.000,00

5

4,0

4,0

16

8.200,00

6

6,0

4,0

24

11.050,00

7

8,0

4,0

32

14.100,00

8

10,0

4,0

40

16.900,00

9

15,0

4,0

60

24.000,00

10

4,0

8,0

32

14.100,00

8

8,0

8,0

64

24.000,00

10

12,0

8,0

96

29.800,00

12

20,0

8,0

160

47.500,00

15

NB! Prisen er inkl. 1 stk. 220V el-stik til max. 1,5 kw belastning og inkl. standvægge.
Herudover betales efter regning.
Er der specielle ønsker med hensyn til fremføring af vand, betales dette efter regning.

4.

Betaling af standene m.v.

5.

Bestilling af el, flagstænger, fødder, huller m.m.

Betaling af standleje 8 dage fra fakturadato, dog skal standlejen være betalt
inden starten på Landsskuet.
I tilfælde af framelding efter fakturering tilbagebetales/krediteres standlejen ikke.
Tilmeldingen er først gyldig, når standlejen er betalt.

Bestilles på udstilling@landsskuet.dk
Bemærk! Elarbejde vil ikke blive udført uden bestilling.
På skitserne er det muligt at indtegne, hvor el-installationer og huller til
flagstænger skal placeres.
Ved bestilling senere end 9. juni 2017 faktureres et tillæg på 10%.

6.

Campingvogn på udstillingsarealet
Det er tilladt for firmaernes personale at overnatte i campingvogn på standen.

7.

Åbningstider

8.

Yderligere informationer

9.

Markedsføring

Torsdag, den 29. juni 09.00 - 17.00
Fredag, den 30. juni 09.00 - 17.00
Lørdag, den 1. juli
09.00 - 16.30

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger inden tilmelding,
Landsskuets kontor på tlf. 8728 2000 eller udstilling@landsskuet.dk

kontakt

da

Landsskuet markedsføres omfattende gennem annoncering og presseomtale samt
samarbejde med vores mediepartner Landbrugsmedierne.
Det sker gennem løbende foromtale i LandbrugsAvisen samt på særlige temasider
om Landsskuet i LandbrugsAvisen fredag den 23. juni. Temasiderne fokuserer
især på de værdier, som Landsskuet har for landmanden og landboeren, og der
vil blandt andet blive informeret om nyheder fra udstillerne.
Temasiderne indeholder desuden Landsskuets program og en
fuldstændig fortegnelse over alle udstillere med oplysning om hovedprodukt og
standnummer. Fortegnelsen skal gøre det lettere for især de mere professionelle
gæster at finde lige netop de udstillere, der interesserer dem.
LandbrugsAvisen er valgt som medie, da vores publikumsundersøgelser viser, at
det klart er det foretrukne landbrugsmedie til orientering om Landsskuet.
Op til Landsskuet vil vi desuden gennem flere andre medier målrettet henvende
os til jordbrugere og folk på landet med informationer om årets udstillere og
Landsskuets program. Naturligvis blandt andet også på Landsskuets egen
hjemmeside, som næsten halvdelen af alle gæster har besøgt, samt via vores
aktive og velbesøgte facebook-side.
Arrangementet Heste for Alle, der alle tre dage er en del af aktiviteterne på
Landsskuet, annonceres særskilt i relevante heste-medier.
Derudover formidler Landsskuet pressemateriale og annoncerer i en række
lokale, regionale og landsdækkende medier i ugerne op til Landsskuet.
Oplysninger om nye produkter og andre ”gode historier” fra udstillere m.fl. er et
væsentligt grundlag for hele pressearbejdet.
Send derfor materiale - eller ring til Landsskuets informationsmedarbejder
Erik Poulsen, tlf. 2043 1716, mail presse@landsskuet.dk
Postadresse: Ansatz Kommunikationsbureau, Stadilvej 72, Stadil, 6980 Tim.

10. Landsskuets Nyhedspris 2017
Landsskuet uddeler i forbindelse med åbningen torsdag Landsskuets Nyhedspris.
Prisen gives til de tre stande i maskin- og produktudstillingen, som har størst
aktuel nyhedsværdi for landmænd. Altså stande, hvor landmanden har lyst til at
høre nærmere om produktet, ligesom han vil anbefale andre at besøge den.
Kriterier som arbejdsmiljø- og sikkerhed, brugervenlighed samt økonomi for
brugeren spiller også ind.
En dommerkomité af professionelle landmænd besøger torsdag formiddag årets
udstilling. I samarbejde med maskinkonsulent Hans Thostrup udvælger de tre
modtagere af Landsskuets Nyhedspris. Hæderen markeres i forbindelse med den
officielle åbningsfrokost, hvor Landsskuets formand uddeler henholdsvis guld-,
sølv- og bronze-diplom til repræsentanter for standene. Diplomet ophænges
efterfølgende på standen.
Landsskuets Nyhedspris har traditionelt stor pressebevågenhed, hvorfor der
torsdag eftermiddag kan arrangeres pressefotografering på de tre stande med
medvirken af blandt andet Landsskuets formand.
Såfremt du mener at kunne opfylde ovenstående kriterier og ønsker at blive
kontaktet, bedes du informere om dette ved tilmelding.

ABC

Affald
skal placeres i de af skuet opstillede affaldsstativer. Større mængder skal afleveres i
containere, opstillet ved Materielgården. Afklippet græs i opbygningsperioden skal
placeres i plastsække ved vej.
Badeforhold
Der er fælles badefaciliteter i bygningen ved campingpladsen.
Bank
beliggende i Hal Q. Åbent torsdag, fredag og lørdag fra kl. 10.00 - 16.00.
Boring af jordhuller
må kun udføres af Landsskuets personale.
Brand
Henvendelse til brandvagten ved hovedindgangen. Opstilling af stande og materiel skal
opfylde almindelige brandmyndighedskrav.
Cafeteria og restauration
Findes flere steder på pladsen.
Campingplads
bestilles på www.landsskuet.dk.
Campingvogne
kan lejes hos Camping Forum, Kibæk  9719 1798 eller Herning Camping Udlejning
 9712 1516.
Dyrlæge
Henvendelse til brandvagten ved Hovedindgangen eller Landsskuets sekretariat
 97 21 23 00 i Landsskuets åbningstid.
El
Alle henvendelser om etablering af el bedes rettet til Landsskuets sekretariat snarest
og senest 9. juni 2017. Ved bestilling efter denne dato faktureres et tillæg på 10%.
Betaling påhviler udstilleren. Bestilling foregår via udstilling@landsskuet.dk.
Elvagt
Kontakt Landsskuets sekretariat  97 21 23 00
Efterlysning af personer
Kontakt Landsskuets sekretariat  97 21 23 00
Falck, Vagtcentralen
 70 10 20 30
Flagstænger og flagstangsfødder
udlejes af Landsskuet. Bestilling snarest til Landsskuets sekretariat og senest 9. juni
2017. Ved bestilling efter denne dato faktureres et tillæg på 10%. Betaling påhviler
udstilleren. Bestilling foregår via udstilling@landsskuet.dk.

Forsendelse af udstillingsmateriel
Forsendelsesadresse: Landsskuet, Kaj Zartows Vej 19, 7400 Herning. Alle
forsendelsesomkostninger påhviler udstillerne og Landsskuet har intet ansvar for uheld
eller forsinkelser.
Forsikring/ansvar
Forsikringer af enhver art påhviler udstilleren.
Garderobe og information
findes ved Landsskuets hovedindgang.
Græsslåning
er foretaget ca. 14 dage før skuet. Speciel trimning af udstillingsareal påhviler udstiller.
Landsskuet tilbyder herudover græsslåning med mindre klipper til følgende priser:
Indtil 100 m²
kr. 105,00
100 - 300 m²
kr. 160,00
300 - 600 m²
kr. 210,00
600 - 1000 m²
kr. 260,00
Over 1000 m²
kr. 315,00
Handicaptoilet
findes i Hal Q på Landsskuepladsen.
Hittegods
Afleveres i sekretariatsbygningen.
Købmand
forefindes ved Landsskuets campingplads. Her kan købes et bredt udvalg af dagligvarer.
På Landsskuepladsen er der udsalgssteder for is, vand, konfekture m.m.
Kørsel
På pladsen efter skuets åbning er kørsel kun tilladt med særlig tilladelse.
Læge
Henvendelse til Brand og Redning, Hovedindgangen v/port 13.
Maskinudstillingens kontor
er på Landsskuets sekretariat overfor Hal Q - i Landsskueugen  97 21 23 00. Før
Landsskuet  87 28 20 00.
Nattevagt
I perioden til den 29. juni åbnes portene kl. 07.00 og lukkes om aftenen kl. 18.00.
Hundevagtpatrulje påbegyndes onsdag den 28. juni fra kl. 22.00 - 06.00. Torsdag og
fredag er der hundepatrulje fra kl. 20.00 - 06.00. Lørdag er der almindelig kontrolvagt.
Selvom vagten gøres så effektiv som mulig, påtager Landsskuet sig intet
ansvar for det udstillede!!
Nedtagning
af udstillingen og fjernelse af udstillingsgenstande skal være afsluttet senest onsdag
den 5. juli 2017.

Opbygning af stande
Standene afsættes i uge 25, og opstillingen kan påbegyndes onsdag den 21. juni
2017 – forudsat der ikke er andre arrangementer på pladsen forud for Landsskuet.
Parkering
må kun ske på de anviste P-pladser. Biler/lastbiler, der holder ulovligt parkeret, fjernes
af Falck for ejerens regning.
Politi
Henvendelse  9627 1448.
Post
kan afleveres og sendes til skuets sekretariat. Posten skal være påført firmanavn og
standnr.
Pressekontor
ledes af informationsmedarbejder Erik Poulsen, Stadil  20 43 17 16
mail: presse@landsskuet.dk. I Landsskueugen er Pressekontoret åbent alle dage fra
kl. 08.00 - 17.00  97 21 23 00 / 20 43 17 16.
Reklamation
Eventuelle skader skal omgående anmeldes til dyrskuets sekretariat.
Sekretariat på Landsskuepladsen  97 21 23 00
etableres fra mandag før skuet overfor Hal Q.
Standudlejning
kontakt Landsskuets sekretariat  87 28 20 00 frem til fredag den 23. juni 2017.
Herefter  9721 2300
Tilkørsel
af udstillingsmateriel før skuet skal foregå gennem porten ved indkørsel til Kaj Zartows
Vej 19 via port 13 eller via port 20 ved Messevej.
Varehotel
Udstillingsmateriel på paller og andet udstillingsmateriel, som ikke kan placeres
direkte på udstillingsstanden før opbygning af udstillingen, kan deponeres i
Landsskuets varehotel frem til tirsdag den 27. juni 2017.
Al udstillingsmateriel skal være påført firmanavn og standnr.
Landsskuet påtager sig intet ansvar for opmagasinerede varer.

