ORIES

Designmarked med passion den 29.-30. marts 2019
Designmarked med passion havde præmiere sidste år og sætter igen i år design og kreativitet på
programmet. Designmarked med passion vil være en del af et shoppingcenter, som ligger lige midt i
Horsens midtby og giver derfor mulighed for at vise koncepter og brands på en anden måde et traditionelt designmarked.
BytorvHORSENS er i gang med en bæredygtig omstilling og vil derfor gerne i fremtiden lave nye kreative koncepter, butikker samt events på en ny og anderledes måde som ikke er set før i detail branchen. Vi synes at Designmarked med passion er et godt bud på hvordan vi kan være med til at vise
nye brands og kreative løsninger.
Som deltagende iværksætter på Designmarked med passion vil du få mulighed for at sælge dit produkt, samt få feedback fra kunder som ikke alle søger de ”traditionelle designmarkeder”.
Vores marked vil ramme bredden af forbrugerne som er nysgerrige og i alle aldersgrupper.
DATO
Fredag den 29.marts fra kl. 12.00-22.00
Lørdag den 30.marts fra kl. 10.00-16.00
Designmarked med passion ligger i forbindelse med vores ”Late Night” en by aktivitet, som mange
byer afholder og en dag/aften som benyttes af mange mennesker.
Vi har en forventning til et besøgstal i bytorvHORSENS på den weekend på ca. 25.000 kunder*
*besøgstallet er sat ud fra vores tidligere erfaringer med Late Night.
MARKEDSFØRING
Vi vil markedsføre eventet på vores hjemmeside, lokalavis annonce + presseomtale, ved vores 3 indgange til centeret, som ses af ca. 40.000 besøgende om ugen, på vores mobil app og rundt via vores
samarbejdspartner. Derud vil vi også markedsføre det på:
Facebook med ca. 25.000 følgere
Vores Magasin Inside som bliver omdelt til 30.000 i Horsens området.
Har du spørgsmål til markedet eller din ansøgning? Så send os en mail på: dp@bytovhorsens.dk
VI HÅBER DU VIL VÆRE MED…
Du finder tilmeldingsformularen på næste side.
Vi glæder os til at kigge DIN ansøgning igennem!
Venlig Hilsen
Teamet bag Designmarked med passion
.

Tilmelding til Designmarked med passion den 29.-30. marts 2019
Vores jury bestående af lokasle kunstnere og designere glæder sig til at kigge din ansøgning igennem, så gør dig gerne umage når du udfylder den og når du udvælger billeder.
Vi har begrænsede pladser og juryen vil udvælge de bedste iværksættere fra hver kategori for at skabe et inspirerende og sammenhængende marked.
1. BRAND
Brandnavn
Navn på kontaktperson
Adresse
Mail og telefon
Cvr nummer
2. SOCIALE MEDIER
Link til jeres hjemmeside, Facebook og Instagram.
3. BRAND KATEGORI
Accessories, Artworks, Planter, Keramik, Fashion, Food, Smykker, Børn eller Interiør.
Uddyb gerne hvis du ikke føler dit brand passer ind i de overnævnte kategorier.
4. STANDSTØRRELSE
Angiv hvilken størrelse stand samt antal bord (str. 77x180 cm) og stole du ønsker:
Stand A: 2 X 2 meter pris kr. 600,- ekskl. moms
Stand B: 4 X 2 meter pris kr. 1.200,- ekskl. Moms
Begge stande er inkl. borde, stole. OBS! Ønskes dette skal du notere hvor mange borde/stole du ønsker ved tilmeldingen. Ønsker du strøm på din stand bedes du notere dette ved tilmelding, det vil også
være inkl. i standprisen.
5. TILKØB
Ønsker du at benytte bagvæg skal det tilkøbes.
Vores bagvægge måler 60 X 200 cm og er lavet i materialet OSB-plader pris pr. stk. kr. 150,- ekskl.
moms
6. VISUELT MATERIALE
Lav en kort tekst hvor du fortæller historien om dit brande som vi kan bruge til markedsføring på vores sociale media, i avisen og til vores andre markedsføringskanaler.
Vedhæft billeder af dit produkt / kampagnebillede 4-6 stk. de skal være i god kvalitet og må max fylde
1MB.
ANSØGNINGSFRIST D. 22. FEBRUAR
Du skal sende din ansøgning til: dp@bytovhorsens.dk
Fristen for at melde afbud er 8 dage fra du modtager en bekræftelsesmail. Efter fristen er betaling af
faktura bindende om du kan deltage eller ej.
Du kan som udgangspunkt ikke få pengene tilbage, når først betalingen er bindende eller du har betalt
for din stand. Bliver du alligevel forhindret i at deltage, kan du kontakte os, og så undersøger vi om vi
kan afsætte din stand til anden side. Er dette ikke muligt, kan du ikke få pengene retur, selvom du ikke
deltager på markedet.

