14.-15. november
i Roskilde
Kongrescenter

Velkommen til
CykelSportMessen
Øst 2020
For os alle, vil 2020 blive husket som et helt specielt år – på godt og ondt. Et år som af
mange har været forbundet med store ændringer, udfordringer og uvished, men også
starten på et nyt kapitel i dansk erhvervsliv.
For midt i krisen har cykelbranchen fundet sin renæssance. Her vil vi se tilbage på
2020 med sved på panden og ild under skosålerne - hvor varehylderne blev tømt hurtigere end de kunne fyldes. 2020 er et år, hvor den hurtigt stigende interesse for udendørs liv blandt danskerne har medført et boom i salget af cykler og udstyr. Danskere
som tidligere har holdt sig aktive på andre måder, har fået øjnene op for glæden ved
cykling og følelsen af frihed den giver.
Til november sætter CykelSportMessen derfor ekstra fokus på at skabe rammerne for
et cykelforum som også inviterer denne helt nye målgruppe indenfor. Ved hjælp fra
vores mange udstillere og en række nye og informative aktiviteter, vil CykelSportMessen 2020 blive starten på et nyt kapitel, og hvor vi forventer at se en pæn stigning i
besøgende.

CykelSportMessen Øst 2020
afholdes den 14.-15. november
i Roskilde Kongrescenter

Early bird tilbud
til ALLE udstillere
–book stand inden 1. august 2020*
• Første 18 m2 er gratis
• Tilkøb ekstra m2 - KUN 249,- pr. m2
• Spar yderligere 50,- pr. m2 (199,- pr. m2) - vi vælger din placering
• Tilmeldingsgebyr 995,- pr. udstiller**
Normalpris 499,- pr. m2 (inkl. gulvtæppe og strømkabel)
* Early bird tilbud er ekskl. gulvtæppe og strømkabel. Disse kan tilkøbes – se prisliste.
** Ved booking af stand på CykelSportMessen 2020 er følgende betingelser gældende; Booking er først gældende ved
indbetaling af tilmeldingsgebyr. Tilmeldingsgebyr anvendes til løbende markedsføring af messen og refunderes ikke såfremt CykelSportMessen må aflyses på baggrund af restriktioner fra regeringen og sundhedsmyndighederne som følge
af COVID-19, der gør det umuligt at gennemføre messen. Vi følger naturligvis alle regeringens henvisninger og anbefalinger vedr. COVID-19 og gennemførelse af større publikumsarrangementer.

Nye regler vedrørende standplacering

I forbindelse med CykelSportMessen Øst 2020, ophører alle forhåndsreservationer på standplacering fra
2019. Det er muligt at booke stand og ønske specifik placering i Hal A og B – der vil først kunne bestilles
stand i hal C, når hal A og B er udsolgt.
Ved booking af gratis stand på 18 m2 (uden bestilling af ekstra m2) kan særplacering desværre ikke
imødekommes.

Regler for annullering*

• Gratis stand på 18 m2 kan frit annulleres frem til og med 10. september 2020. Ved annullering herefter
faktureres udstilleren et annulleringsgebyr for standen på 1.800,• Annullering af ikke-gratis stand efter 10. september 2020, betales 50 % af den aftalte standleje.
• Annullering af ikke-gratis stand efter 10. oktober 2020, betales 100 % af den aftalte standleje.
* Alle annulleringer SKAL ske skriftligt til info@cykelsportmessen.dk. Regler for annullering af booking er IKKE
gældende i det tilfælde, hvor arrangøren aflyser messen. I dette tilfælde vil udstilleren blive refunderet den betalte standleje – dog ikke tilmeldingsgebyret. Alle opgjorte priser er ex. moms.

Prisliste

Standleje pr. m2				
Tilmeldingsgebyr			
Gulvtæppe (sort) pr. m2		
Gulvtæppe (anden farve) pr. m2		
Strømkabel inkl. forbrug (1000W)		

www.cykelsportmessen.dk

499,- (inkl. sort gulvtæppe og strømkabel)
995,- pr. udstiller
85,105,450,-

www.cykelsportmessen.dk
www.cykelsportmessen.dk

