Facts om maskin- og produktudstillingen 2018
Udstillingens omfang og karakter
Traktorer, maskiner og redskaber kan kun udstilles som 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.
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 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.
Bestilling af stande
Bestilling af stande skal foretages via tilmelding på landsskuet.dk eller mail
udstilling@landsskuet.dk. Den/de ønskede standstørrelse og udstillingsstandens fabrikat og art
skal anføres.
Standleje
Standene udlægges efter modul i tre prisgrupper:
Prisgruppe 1 = normal standleje
Prisgruppe 2 = 90% af normal standleje
Prisgruppe 3 = 80% af normal standleje.
For alle tre prisgrupper gælder det, at der er et tillæg på 25% på hjørnestande. Listeprisen ses
i ABC’en på vores hjemmeside, hvor der også står angivet, hvad der er inkluderet i standlejen.
Adgangstegn
Der er inkluderet et antal udstillerkort og parkeringskort, men
yderligere kan købes til flg. priser:
Udstillerkort
100 kr. pr. stk. ekskl. moms (gælder alle dage)
Parkeringskort 80 kr. pr. stk. ekskl. moms (gælder alle dage)
Gæstekort
80 kr. pr. stk. ekskl. moms (gælder 1 dag)
NB: Gæstekortene, som skal forsynes med firmanavn, afregnes
kun efter forbrug.
Åbningstider
Torsdag den 29. juni
Fredag den 30. juni
Lørdag den 1. juli

Gæstekort med rabat
10 – 25 stk.
26 – 50 stk.
51 – 75 stk.
76 – 100 stk.
Over 100 stk.

10%
15%
20%
25%
30%

rabat
rabat
rabat
rabat
rabat

09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 16.30

Maskinudstillingens kontor
er på Landsskuets sekretariat overfor Hal Q - i Landsskueugen  97 21 23 00.
Før Landsskuet  87 28 20 00
VIP-arrangementer
Udstillere, der ønsker at lave VIP-arrangementer for udvalgte kunder på standen før, under eller
efter åbningstiden, er velkomne til at kontakte sekretariatet – Mads Fjordside  40 74 34 81.
Landsskuet vil gerne være behjælpelig med ideer og det praktiske arbejde.

El, flagstænger og flagstangsfødder
Alle henvendelser om etablering af el og udlejning af flagstænger m.m. bestilles senest 15.
juni 2018 på udstilling@landsskuet.dk. Ved bestilling efter denne dato faktureres et tillæg på
10%.
Græsslåning
er foretaget cirka 14 dage før skuet. Speciel trimning af udstillingsareal påhviler udstiller.
Landsskuet tilbyder herudover græsslåning – se priser i ABC’en.
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.
Opbygning af stande
Standene afsættes i uge 25, og opstillingen kan påbegyndes onsdag den 27. juni 2018.
Forsikring/ansvar
Forsikringer af enhver art påhviler udstilleren.
Nattevagt
I perioden til den 5. juli åbnes portene kl. 7.00 og lukkes om aftenen kl. 18.00.
Hundevagtpatrulje påbegyndes onsdag den 4. juli 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!!
Parkering
må kun ske på de anviste P-pladser. Biler/lastbiler, der holder ulovligt parkeret, fjernes af Falck
for ejerens regning.
Nedtagning
Nedtagning og fjernelse af udstillingen skal være afsluttet senest onsdag den 11. juli 2018
kl. 12.00.
Markedsføring
Landsskuet markedsføres gennem annoncering, presseomtale og samarbejde med vores
mediepartner Landbrugsmedierne samt øvrige landbrugsmedier og generelle medier.
Temasider i flere landbrugsmedier indeholder 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.
Landsskuets egen hjemmeside, landsskuet.dk, som næsten halvdelen af alle gæster på
forhånd besøger, indeholder aktuelt pressemateriale fra årets udstillere, som vi videreformidler
til medierne. Vores facebookside er aktiv året rundt og bruges blandt andet til at sprede
nyheder, billeder og videoer fra maskin- og produktudstillingen.
Et begrænset antal bannere til synlig, udendørs markedsføring hos udstillere kan rekvireres
ved henvendelse til sekretariatet.
Kontakt: informationsmedarbejder Erik Poulsen, Stadil  20 43 17 16, presse@landsskuet.dk
Nyhedsprisen
Landsskuet uddeler i forbindelse med åbningsfrokosten torsdag Landsskuets Nyhedspris.
Prisen gives til de tre stande i maskin- og produktudstillingen, som har størst aktuel
nyhedsværdi for professionelle landmænd, og er derfor altid med til at give prismodtagerne og
produkterne opmærksomhed i især landbrugsmedierne – og gæster en ekstra grund til at
besøge standen. En dommerkomité af erfarne landmænd udvælger i samarbejde med
maskinkonsulent Hans Thostrup modtagerne af Landsskuets Nyhedspris. Oplysning om
nyheder modtages ved tilmelding eller ved kontakt til Landsskuets sekretariat  87 28 20 00.

