Til vore udstillere på Låndsskuet 2017
Tak for jeres tilmelding til Landsskuet!
Vi er igen i den glædelige situation, at vi får et stort skue med pt. 42.000 m2 fordelt på 200 maskin- og
produktudstillere. Kontroller venligst, at den angivne standstørrelse stemmer med tilmeldingen.
Fra mandag den 27. juni er vi på kontoret på Landsskuepladsen, tlf. nr. 9721 2300.
Vi har med dette brev vedlagt følgende:




Udstillerkort til Landsskuet
Parkeringskort
Kort over pladsen – det vedlagte kort er foreløbigt og vil blive opdateret på landsskuet.dk

Indkørsel og parkering
Udstillere kan parkere på de specielle pladser til maskin- og produktudstillere – parkeringsoversigten
finder I på landsskuet.dk.
BEMÆRK – der er kun indkørsel gennem port 20 under Landsskuet. Under opbygning kan indkørsel ske
gennem port 13 og port 20 i tidsrummet kl. 7.00 – 16.00.
HUSK – at medbringe adgangstegn fra mandag den 26. juni, da der allerede er kontrol på fra denne dag.
Det er tilladt at parkere på egen stand, alle parkeringskort skal være synlig i bilruden. Udstillere i haveog naturudstillingen kan kun parkere på udstillerparkeringen.

Opbygning og nedtagning
Opbygning af standen kan påbegyndes onsdag den 21. juni. Nedtagning af udstilling og fjernelse af
udstillingsgenstande skal være afsluttet senest torsdag den 6. juli 2017.

Gæstekort
Gæstekort er tidligere udsendt, men har du behov for flere til uddeling blandt kunder m.fl., kan disse
bestilles på Landsskuets sekretariat. Der er også mulighed for at få lagt gæstekort til side i informationshuset, som kan afhentes af jeres kunder.
Af nedenstående ses priserne på gæstekort til 1 dag á kr. 80,00 + moms – betales efter forbrug.
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Landsskuets Havefest
I forbindelse med 25 års jubilæet arrangerer vi torsdag Landsskuets Havefest med events, som foregår
både under og efter åbningstiden i Landsskuets Have- og Naturudstilling. Vi slutter af med lækkerier fra
grillen, som det er muligt at købe billetter til – se mere på www.landsskuet.dk
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Dyrskuefest
Fredag aften afholdes traditionen tro den store Dyrskuefest. Det er en oplagt mulighed for dig og dine
medarbejdere at afslutte et godt Landsskue på. Tilmelding hertil sker i Landsskuets bank (Hal Q) på skuet.
Se mere på www.landsskuet.dk
Åbningsfrokost
1 – 2 repræsentanter fra firmaet inviteres til at deltage i åbningsfrokosten i Restaurationen – Hal G
torsdag den 29. juni kl. 12.00 – umiddelbart efter åbningstalerne. Tilmelding senest den 26. juni på
tlf. 8728 2000 eller info@landsskuet.dk
Købmand og Restauration
Landsskuets købmand finder du som sædvanligt ved campingpladsen. Købmanden har altid friskbagt
brød, mejeriprodukter, drikkevarer, slagter- og grillprodukter.
Restauration vil der være flere steder på pladsen. Du kan på Landsskuets hjemmeside se yderligere om
mulighederne. Bemærk, at det er muligt at bestille smørrebrød m.m. til daglig levering på standen.
Historier og Nyheder søges…..
Har I en god historie, en nyhed til Nyhedsprisen eller lignende, er det i alles interesse, at oplysningerne
kommer til publikums og mediernes kendskab. Kontakt Landsskuets pressekontor ved informationsmedarbejder og journalist Erik Poulsen, tlf. nr. 2043 1716, mail presse@landsskuet.dk
Pressemateriale samles på landsskuet.dk og videresendes fra pressekontoret til diverse regionale
og landsdækkende medier, ligesom det også benyttes som tip til de journalister, der besøger Landsskuet.
Forslag til Nyhedsprisen kan også sendes til Berit Lindgaard udstilling@landsskuet.dk

Er der i øvrigt spørgsmål kontakt da Landsskuets sekretariat
på tlf. 8728 2000 – fra mandag den 26. juni tlf. 9721 2300.

Med venlig hilsen
- og håbet om et godt skue!
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