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Udstillertilmelding DRM21
Virksomhed:
CVR:

Telefon:

E-mail

Adresse:
Postnr.:

By:

Kontaktperson:
Telefon:

E-mail:

Evt. Rek. nr.
Evt. faktura e-mail

Lokalitet:

Messen foregår i Odense Congress Center (OCC) på adressen: Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Åbningstider:

Onsdag d. 3. november 2021 kl. 9-16
Torsdag d. 4. november 2021 kl. 9-14

Stande:
Ved DRM21 kan der lejes udstillerplads pr. m2. Den officielle standplan, vil efter udarbejdelse kunne
findes her: www.renmesse.dk/standplan.pdf
Udstillere fra DRM19 har fortrinsret til samme stand.
Stande i Hygiejne Arkaden infostande, forbeholdt sponsorer hos Hygiejnefokus.
I Netværksområdet kan rengøringsfaglige netværk udstille gratis, ved tilmelding senest 1. okt. 2021.
Vi ønsker at leje:

Udstillerstand i udstillersalen, jfr. hosstående priser, antal m2:

Evt. stand
nummer:

Gratis stand i Hygiejne Arkaden, 3x1m. *
Gratis stand for rengøringsfaglige netværk **
*) Gælder kun for Hygiejnefokus sponsorer.
Hygiejnefokus
**) betingelser gælder, kontakt os på info@hygiejnefokus.dk for nærmere information
Tel.: +45 53 34 13 55
info@hygiejnefokus.dk
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Kontakt:
Alle henvendelser vedr. tekniske spørgsmål til standen, hotel og messemiddag bedes rettet til OCC:
Louise Jørgensen
E-mail: lojo@occ.dk
Telefon: 23 84 24 60
Spørgsmål vedr. messen, herunder redigering af udstillerside og tilkøb af eksponering, bedes rettet til
Hygiejnefokus:
Jørgen Espiritu Kjeldsen
E-mail: jorgen@hygiejnefokus.dk
telefon: 53 34 13 55

Priser:
Priser er danske kroner pr. m2. ex moms.

Udstillergebyr:
Alle udstillere betaler et udstillergebyr som bidrager til de fælles omkostninger der er til drift og markedsføring af messen. Inkluderet er 2 stk. standpersonale, som har adgang til frugt, vand og kaffe/the i Udstillerloungen. Standpersonale der ud over koster kr. 250,- pr. person.
Udstillere optræder med navn og/eller logo i messehåndbog, hjemmesiden og anden
markedsføringsmateri-ale hvoraf messens samlede udstillerliste fremgår. Udstillere markedsføres endvidere
ved opslag på sociale medier og online platforme, med individuelle opslag.
Udstillergebyret fungerer samtidig som udstillergebyr ved Rengørings Mesterskaberne den 4. oktober 2018.

Udstillergebyr: kr. 3.250,Standleje:
Inkluderet i lejen er:

•
•
•
•
•
•

I lejen er ikke inkluderet:

Gulvareal
Opbygning af standvægge mod naboer
2 stk. standpersonale inkl. adgang til
Udstillerlounge
Mulighed for at udbyde kurser
Mulighed for at give produktpræsentationer på Eventscenen
Ret til at lægge noget i messeposer

•
•
•
•
•
•
•
•

Friser på standvægge
Tæpper på standen
Møbler og opbygning foruden
vægge.
Strøm
Vand til-/afledning
Forplejning, overnatning eller lign.
Opbevaring af gods under messen
Fragt til og fra messen

Hygiejnefokus
Tel.: +45 53 34 13 55
info@hygiejnefokus.dk
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Priser på standleje
Areal

Pris/m2

Mængderabat gives på den del af
det samlede kvantum, som er
kvalificeret til det!

6-9m2:

kr. 1.729,-

10 – 27m2,

5% rabat:

kr. 1.642,55

fx. 10m2 = 9x1.729,- + 1x1.642,55

28 – 45m2,

8% rabat:

kr. 1.590,68

Mere end 45m2,

15% rabat:

kr. 1.469,65

Til udstillere som var med på DRM19 ydes 20% gentegningsrabat på standlejen ved tilmelding senest den
1. november 2020, ved leje af minimum samme areal. Desuden gives samme gruppe 30% rabat på
udstillergebyret, ved tilmelding inden 1. januar 2020.

Udstillers forpligtelser:
Udstilleren forpligter sig til at omtale Dansk Rengøringsmesse i god tone og opfordres til at skrive og dele
oplæg omkring messen på sociale medier, samt at anvende messens logo i eget marketingmateriale.
Inden for 3 arbejdsdage efter tilmelding bliver der oprettet en underside til udstilleren på www.renmesse.dk.
Udstilleren er pligtig til at oprette en brugerprofil på renmesse.dk, som får rettigheder til at redigere denne
underside. Undersiden kan efterfølgende redigeres frit af udstilleren. Udstillerens profil skal være oprettet
og siden opdateret senest 1. august 2021.
Desuden forpligter udstilleren sig til at tilsikre, at al personale på standen registreres senest ved fristen den 1.
november 2021 kl. 12.00. Tilmelding af standpersonale herefter vil blive faktureret med kr. 500,- plus evt.
ordinært gebyr (kr. 200,- ud over de to første) pr. person. Ændringer i navn etc. efter fristens udløb faktureres
med kr. 200,- pr. person.
Udstilleren forpligter sig til at tilsikre, at eksternt personale, fra leverandører etc., er registreret korrekt med
udstillerens firmanavn og uden eget ditto, samt at alt personale – internt som eksternt – bærer deres adgangsskilt fuldt synligt under hele deres deltagelse på messen. Overtrædelse af dette vil medføre en advarsel
og ved gentagelse bortvisning af den pågældende medarbejder. Personale fra andre udstillere må dog gerne
arbejde fra den pågældende stand med eget firmanavn på adgangskortet.
Udstillerens stand skal være opbygget kl. 9.00 på åbningsdagen (3. november 2021) og må ikke påbe-gyndt
nedtaget før efter messens lukning kl. 16.00 den sidste dag (4. november 2021). Overtrædelse af dette vil
blive faktureret kr. 5.000,-

Udstillers logo etc.
Udstilleren forpligter sig til at fremsende logo i følgende formater:

•
•

Vektorfil: .ai, .eps, .pdf format

Bitmapfil: minimum 300dpi, 5 cm bred, .tif, .gif, .jpg, .png format

Hygiejnefokus
Tel.: +45 53 34 13 55
info@hygiejnefokus.dk
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Vi vil gerne høre nærmere om Sponsorater
Der er mulighed for at tegne forskellige sponsorater, som udrulles før, under og
efter messen. Ekstra synlighed, giver stort messeudbytte.

Vi ønsker at udbyde kurser under messen
kr. 575,- / 50 minutter - 20 personer

Vi ønsker at lave en produktpræsentation på Eventscenen @ 20 min.
kr. 975,- / 20 minutter - max 2 pr. udstiller

Vi ønsker at sponsorere et fagligt indlæg el. lign. på Eventscenen @ 40 min.

Gratis, men udstiller betaler alle omkostninger til foredragsholder. Ikke-kommercielle indlæg!

Vi ønsker at høre nærmere om ekstra promovering ifm. DRM21
Der er masser af muligheder for at blive synliggjort ekstra på messen.

Vi ønsker at være med til at lave en eksklusiv messepose

De første 1.000 forhåndsregistrede til DRM21 får en messepose med gode sager i, derfor vil vi meget gerne
have nogle af jeres varer eller en anden gave som I måtte ønske at lægge i posen.

Vi vil gerne vide mere om samarbejde med Hygiejnefokus
Evt. Bemærkninger

Hygiejnefokus
Tel.: +45 53 34 13 55
info@hygiejnefokus.dk
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Betingelser for udstillere på Dansk Rengøringsmesse 2021
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

Tilmelding skal ske ved indsendelse af udfyldt og underskrevet tilmeldingsskema/kontrakt. Ingen tilmelding bliver regi‐
streret før tilmeldingsskemaet foreligger. Tilmeldingen er bindende og udstilleren hæfter for den totale standleje når
tilmelding er bekræftet. Dog kan kontrakten frit annulleres frem til 1. oktober 2020. Tilmeldingsgebyret refunderes dog
ikke ved annullering!
Arrangøren forbeholder sig retten til at fordele areal og placering af alle udstillere. Ønsker i den forbindelse kan noteres
på tilmeldingsskemaet.
Tilmeldingsfristen er 1. august 2021.
Kontrakten indeholder liste over alt der er inkluderet i standlejen. Alt andet skal aftales med arrangøren hhv. Odense
Congress Centers Tekniske afdeling i god tid før messen.
Arrangøren forbeholder sig ret til at stoppe tilmeldingen, såfremt messen bliver fuldtegnet før tilmeldingsfristens udløb.
Såfremt et tildelt standareal fravælges, har arrangøren ret til at nægte udstilleren plads eller anvise anden standplacering.
Arrangøren forbeholder sig endvidere ret til at nægte at acceptere tilmeldinger og udstilling af visse varer, virksomheder
og tjenester. Arrangøren har den endelige afgørelse ved tildeling af plads.
Pris for standleje fremgår af nærværende dokument. Standlejen vil blive faktureret til betaling den 1. maj 2021.
Evt. tilkøbte ydelser, vil blive faktureret til betaling den 1. september 2021, med mindre andet aftales. Tilmeldingsgebyret
faktureres ved tilmelding med 8 dages betalingsfrist.
Såfremt en udstiller ikke møder op til messen, annullerer sin deltagelse efter den angivne frist, eller bryder kontrakten,
hæfter udstilleren for tilmeldt standleje, også selv om pladsen bliver disponeret til anden side.
I hele messens åbningstid skal udstillerens stand være bemandet.
Det er ikke tilladt at fremleje udstillingsplads.
Det er ikke tilladt, at drive salg fra standende, uden forudgående aftale med arrangøren.
Plakater og anden reklame kan ikke sættes op på udstillingsområdet (undtaget på egen stand) uden særskilt aftale med
udstillingsledelsen. Vareprøver og reklamemateriale må kun uddeles fra egen stand, eller ifølge aftale.
Udstiller er økonomisk og juridisk ansvarlig for skader de selv, deres medarbejdere, produkter og lign. påfører bygninger,
indretninger, anlæg og personer. Udstiller forpligter sig til at følge almindelige såvel som særlige påbud og sikkerhedsfor‐
skrifter som arrangøren finder påkrævede. Nødvendige reparationer og udbedringer af skader sker på udstillers regning.
Specielt bør skader på gulv, tæpper og vægelementer undgås.
Udstiller må selv sørge for al transport, montering, pakning og bortkørsel af sine varer. Alt udstillers gods bør være mær‐
ket med udstillers navn.
Efter messen skal standen afleveres uden affald, dekorationer e.l. Eventuelle udgifter til oprydning vil blive belastet til
udstilleren.
Der vil være normal overvågning af messehallerne i hele messeperioden, men messen påtager sig intet ansvar for udstil‐
lede varer eller personlige ejendele. Nødvendige forsikringer dækkes af udstiller.
Opbygning af standene kan ske fra den 2. november kl. 12.00 og skal være afsluttet den 4. november senest kl. 9.00.
Nedbrydning af standene kan ske fredag den fra messen lukker d. 4. november kl. 16.00 og frem til kl. 20.00, hvorefter
standen skal være helt tom.
Påbegyndt nedtagning af stand, tidligere end det beskrevne tidspunkt, vil blive faktureret kr. 5.000,- ex moms.
Hvis messen på grund af omstændigheder uden arrangørens kontrol, herunder force majeure, brand, oversvømmelse,
strejke, lockout o.l. ikke kan afvikles, har udstilleren ikke krav på nogen form for erstatning fra arrangøren.
Det forudsættes at udstilleren overholder alle love og indhenter evt. nødvendige tilladelser fra ansvarlig myndighed.

17. Der tages forbehold for fejl og forbeholdes ret til ændringer af enhver art uden afslag i prisen.
18. Ovennævnte gælder enhver bestilling uanset hvilke reservationer der er taget.
19. Arrangøren forbeholder sig retten til at anvende udstillers navn og logo i forbindelse med markedsføring af Dansk
Rengøringsmesse.
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