Anmälan som utställare till Skånejul
- årets bästa julmässa!

Skånejul

22–25 november 2018
Välkommen som utställare till årets julmässa!
Den vackra och välbevarade herrgården Hässleholmsgården med anor från 1500-talet, ligger
precis i utkanten av Hässleholm. Gården ger en fantastisk inramning till ett stämningsfullt
arrangemang - Skånejul - och gör så även i år. Ca 100 utställare hittar här varje år en fantastisk
möjlighet att visa upp hantverk av god kvalitet. Vill du vara med?
Hushållningssällskapet ser gärna att utställarna kommer från Skåneregionen. Produkterna som säljs skall vara
egentillverkade och matvaror som saluförs ska så långt det är möjligt vara tillverkade av svenska råvaror. En
styrelse bedömer och godkänner din ansökan. För att kunna göra en rättvis bedömning behöver vi se exempel
på dina produkter och hantverk, i undantagsfall på foto. Endast de varor som är godkända får finnas med till
försäljning. På mässan finns ca 100 utställarplatser fördelade i olika byggnader. Ca 10 000 personer brukar
besöka julmässan.

Parkering och övernattning

Vi har fri utställar- och besökarparkering. Inne på gården finns ett mycket trevligt vandrarhem som kan nyttjas av utställare. Här bör du vara ute i god tid! Kontakta Hässleholmsgårdens Vandrarhem, Hovdalavägen 303,
281 35 Hässleholm. Tel 0451-121 11, 0705-27 28 24 www.hassleholmsgardensvandrarhem.se

Information

Frågor besvaras av mässansvarig på
Hushållningssällskapet Skåne: Annika Jönsson,
telefon 010-476 20 10
e-post annika.jonsson@hushallningssallskapet.se
Du hittar också information om mässan, utställare,
vägbeskrivning och annan praktisk information
på www.skanejul.se
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Pris per plats exkl moms. Önskas två platser blir
avgiften den dubbla. En utställningsplats är
2,5 m bred och 1,5 m djup. Bord och övrigt
utställningsmaterial svarar utställaren själv för.
El ingår upp till max 400 watt, önskas det mer el
kostar det 300 kr. Det är viktigt att ni bokar extra
el för att vi ska kunna bygga ett stabilt elnät på plats.
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Anmälan till
Skånejul 2018
Nedanstående talong är endast en anmälan om att du/ni önskar delta på Skånejul 2018.
Din anmälan behöver vi så fort som möjligt, dock senast den 30 juni 2018.
Du kan också fylla i anmälan direkt på www.skanejul.se

För nya utställare

Skicka med ett exemplar av ert hantverk. Är det stora och tunga saker går det bra med bilder också.
När ni fått positivt besked om ni är antagna behöver vi en kopia på ert F-skattebevis.
Ansökan insändes via post eller fax till:
Hushållningssällskapet Skåne
Box 9084, 291 09 Kristianstad
Fax 044-22 93 10

Sista dag för anmälan 30 juni
Jag ansöker om att delta i Skånejul 2018 och har tagit del av ovanstående villkor.
Företag

_________________________________________________________________________________

Namn

_________________________________________________________________________________

En kort beskrivning av de alster/produkter ni önska ställa ut:
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Adress

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Org.nr

_________________________

E-post		

__________________________________________________________________________________

Antal utställningsplatser _____________

Telefon/mobil ________________________________________

i utställningslokal nr ___________________________________

Behov av el mer än 400 watt?

Nej

Ja

Om ja, el behövs till

kyl

kokplatta

övrigt ______________________
ange vad du behöver el till

Ev övriga önskemål _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

