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Vadehavsmesse i Skærbæk
14. og 15. oktober 2023 - med gratis entré!

Vi satser på en bred vifte af udstillere 

Salgsmessen forventes at få en meget alsidig og bred 
vifte af udstillere. Lige fra møbler, it-udstyr, sko, tøj, 
fjernsyn, el artikler, vvs udstyr, biler, gardiner,  
byggemarked og meget mere.  
Der er, som i 2021, udstilling i hal 1 og 2 samt i  
”hal 3” (bankosalen).

 En anden form for messe

Messen er en messe, hvor publikum får en lidt anden 
messe oplevelse.
Vi vil også gerne blande udstillerne, så de bliver mere 
synlige i totalbilledet.
Standene adskilles, som tidligere, med rionet.

 Rimelige priser for en plads på  
 Vadehavsmessen i Skærbæk

Det koster ikke en bondegård at deltage på denne 
messe.
Vores mål er, at så mange som muligt deltager, så 
derfor de rimelige priser for at være med.

 Flotte omgivelser

At Vadehavsmessen bliver afholdt i skærbækcentret,  
der har op mod 500.000 gæster om året, gør den  
kun endnu mere interessant.
I centret er der virkelig mulighed for at få en god  
oplevelse i de moderne faciliteter og lokaler som  
centret byder på. Kunstnerhus, Restaurant Staffeli,  
Café Paletten m.m.
Her kan gæsterne (og udstillerne) samtidig nyde  
centrets mange tilbud.
Der er også tænkt på de mindste - legelandet har  
ligeledes åbent disse dage.

Kun Vadehavsmessen må have en tombola på  
messen.

 Underholdning og mulighed 
 for at vinde præmier

Igen et par vigtige elementer, som også tiltrækker  
publikum, så det bliver en spændende  
Vadehavsmesse med masser af gode oplevelser. 

Gratis entré og god markedsføring 

Der er gratis entré til denne messe, hvilket også er  
med til at tiltrække mange gæster.
Vi tilstræber en bred markedsføring som rammer 
mange. Derfor bruges der mange penge på markedsfø-
ring af messen.  
Vadehavsmessen markedsføres både på TV-Syd, via  
plakater i området, aviser samt ikke mindst online via  
fx Facebook.

Vil du/I også deltage, så udfyld vedlagte  
tilmeldingsblanket.

Er der yderligere spørgsmål, kan en af følgende  
personer kontaktes:
Søren Hansen på info@scsk.dk
Tlf. 74 75 19 70.
Hans Petersen på ka23@kabelmail.dk
Tlf. 21 74 03 31.
Erik Stenger på erik@scsk.dk
Tlf. 61 20 30 08.

Tombola



Tilmelding til Vadehavsmessen 2023 
i Skærbækcentret - med gratis entré!

Tilmelding til Vadehavsmessen lørdag den 14. og søndag den 15. oktober 2023

Virksomhedens navn

Kontaktperson

Adresse

By

E-mail

Telefon

Ønsker størrelsen (sæt kryds):

3 x 3 m á kr. 3.900,- ex. moms  Samme str. i ”hal 3” (bankosal) ½ pris

3 x 6 m á kr. 6.100,- ex. moms  Samme str. i ”hal 3” (bankosal) ½ pris

3 x 9 m á kr. 8.700,- ex. moms Samme str. i ”hal 3” (bankosal)  ½ pris

6 x 6 m á kr. 12.000,- ex. moms Samme str. i ”hal 3” (bankosal)  ½ pris

Bil udstillere: 
3 biler i hal, 2 biler udenfor (personbiler begge steder). kr. 6.500,- ex. moms  

Ønske om standplads: ___________________________ Hvis deltaget i 2021, gerne samme plads 

• Udover standleje skal udstillere aflevere 5 stk. gevinster á 200 kr. eller kontant 1.000 kr. til  
Vadehavsmessens tombola. 

• Der må gerne være flere udstillere på en stand - dog kun en kontaktperson. 

Messen har åbent lørdag kl. 10.00 - 17.00 og søndag kl. 10.00 - 16.00

Tilmeldingen sendes til info@scsk.dk
Skærbækcentret • Storegade 46 • 6780 Skærbæk

NB. Tilmelding foregår efter først til mølle princippet.

CVR-nr.

Storegade 46 | 6780 Skærbæk | Tlf. +45 74 75 19 70 | info@scsk.dk

25% betales inden 1. maj


