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KLOAKBRANCHENS STORE FAG- OG INDKØBSMESSE

MESSE C, FREDERICIA

KLOAK
KLOAK

VELKOMMEN

Kloakbranchens store fagog indkøbsmesse

Kloakmessen 2018
Kloakmessen 2018 finder sted i MESSE C’s to identiske og sammenhængende haller (D & E)
på i alt 8.000 m2, så der bliver albuerum og luft nok til alle relevante udbydere med tilbud til de
udførende i kloakbranchen. Og det hele sker i professionelle rammer lige i hjertet af Danmark!

2016

2018

MESSEN

Med 134 udstillere - et plus på 41% - blev Kloakmessen 2016 den hidtil største messe.
Det store produktudbud og den faglige bredde tiltrak rekordmange gæster med i alt 2.855 besøgende fagfolk over to effektive messedage - en stigning på 13%.
Nu har du muligheden for at være med, når der igen på et højt fagligt niveau demonstreres
løsninger og vises nyheder, teknik, services og gode messetilbud til hele kloakbranchen.

”

”

God faglig bredde

Mange besøgende og massiv
markedsføring

En enkel og godt iscenesat messe
Vi havde en fantastisk messe, der
Dejligt stort fremmøde af besøgende. Det

åbnede mange nye døre

giver godt liv på en messe

God messe for faget
Besøgende på Kloakmessen 2016

Udstillere på Kloakmessen 2016

PROFESSIONELT

SAMARBEJDE
Messen arrangeres i samarbejde med
brancheforeningen Danske Kloakmestre,
der med knap 500 medlemmer er den
største brancheforening på området.

HØJ TILFREDSHEDSSCORE

MØDESTEDET

86% af de besøgende fagfolk brugte 2-4
timer eller mere på messen, og 97% af
gæsterne påtænker også at besøge den
næste Kloakmesse.

På Kloakmessen udstiller leverandører inden
for blandt andre følgende produktområder:

Kun 3 % af udstillerne på Kloakmessen
2016 forventer ikke at være med igen på
2018-udgaven.

DM I KLOAK
Som en integreret og central del af Kloakmessen kan alle de besøgende overvære DM
i Kloakarbejde. Konkurrencen omfatter elever,
rørlæggere og mestre, så der ved messens
afslutning hædres tre personer og deres virksomheder i DM.

Kloak TV-inspektion
Gravearbejde/minigravere/rendegravere
Belægningsarbejde
Jordarbejde
Betonarbejde
Strømpeforing
Nedsivningsanlæg/
faskiner
Regn- og spildevandsafledning
Dræn/omfangsdræn

Højvandslukke
Rottestop
Slamsugning/spuling
Pumper
Rør/fittings
Ventiler/rørkoblinger/
manchetter
Brønde
Arbejdstøj/udstyr
Værktøj
Tanke
Varevogne m.v.

TILMELDINGSSKEMA
Ja tak, vi ønsker tilbud og placeringsforslag på følgende
standstørrelse og type:
Antal åbne sider:
1 åben side
2 åbne sider
3 åbne sider
Fritliggende ø-stand
med 4 åbne sider
Størrelse:
Antal m2:

Kloakmessens primære besøgsgrupper:
Kloakmestre, Rørlæggere, Entreprenører,
Murere, Anlægsgartnere, Brolæggere,
Kommuner, Anlægsstruktører, Maskinstationer, Ingeniør-/rådgivningsvirksomheder,
Forsyningsvirksomheder, Leverandører til
kloakbranchen m.fl.

Format:

Specielle ønsker:

Vi ønsker at udstille følgende produkter:

Firma
Adresse
Postnr.		

By

Kontaktperson
Tlf.
E-mail
WWW

C

Se mere på

www.kloakmessen.dk

CVR nr.

Dato		

Underskift

x
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2018

KLOAK

OPBYGNING

STANDPRISER
9 - 26 m2

kr. 1095,- pr. m2

Tirsdag den 23. januar

kl. 08.00 - 18.00

27 - 53 m2

kr. 985,- pr. m2

Onsdag den 24. januar

kl. 08.00 - 18.00

54 - 107 m2

kr. 825,- pr. m2

Torsdag den 25. januar

kl. 07.00 - 08.00

Stande større end 108 m2

kr. 650,- pr. m2

MESSE C
Vestre Ringvej 101
7000 Fredericia
Fax: 7593 2149
Mail: messec@messec.dk

Sendes til:

Alle stande leveres ekskl. standopbygning.

BETALINGSBETINGELSER

NEDTAGNING
Fredag den 26. januar

kl. 15.00 - 22.00

Mandag den 29. januar

kl. 08.00 - 12.00

Standlejen forfalder til betaling med 50% den 20. oktober
2017 og de resterende 50% den 5. januar 2018.

DINE KUNDER INVITERES
Som udstiller får du del i en effektiv markedsførings-

TILMELDNINGSGEBYR
Obligatorisk tilmeldingsgebyr kr. 2.695,- pr. udstiller.
Gebyret forfalder til betaling ved kontraktens returnering
og inkluderer presseservice, personale- og udstillerparkeringskort, optagelse i udstilleroversigt samt link fra mes-

pakke med annoncering i relevante medier og direkte
invitationer til at tiltrække dine kunder, ligesom MESSE
C’s presseteam sikrer omtale i medierne før, under og
efter messen. Vi samler alle informationer for både dig
og de besøgende på www.kloakmessen.dk.

sens hjemmeside.

STANDSALG & PRAKTISKE/
Alle priser er ekskl. moms.

TEKNISKE OPLYSNINGER

MESSENS ÅBNINGSTIDER
Torsdag den 25. januar

kl. 09.00 - 16.00

Fredag den 26. januar

kl. 09.00 - 15.00

Fagfolk har gratis adgang mod registrering.

Udfyld og indsend tilmeldingsskemaet eller tilmeld dig på
www.kloakmessen.dk - så er du med i centrum, når Danmarks største kloakevent finder sted.
Kontakt MESSE C
Telefon.: 75922566
Mail: messec@messec.dk
Web: www.messec.dk
Projektleder Lars Søndergaard og salgschef Morten Ihlow.

Vestre Ringvej 101 . DK-7000 Fredericia
Tlf. +45 7592 2566 . Fax +45 7593 2149
www.messec.dk . messec@messec.dk
CVRnr. 35428119

