Til udstillere

Så det er igen tid til at tænke på Julemessen på
Tørning Mølle, i år d. 2. og 3. december 2017.
Det er 32. gang.
Julemessen har foruden Møllen og Laden et telt
på gårdspladsen, som kan rumme 12 stande.
FARS BAR, et hyggehjørne med udskænkning af
varme drikke, fadøl og grillpølser, flyttes ind og
ligger sammen med Caféen. Serveringsarealet
udvides med 2 møderum og areal i indgang. I
møllen på stand 16 og 17 på første sal findes
fortsat et kreativt værksted. Julemanden deler
godteposer ud. Herudover vil børn igen i år kunne
blive fotograferet sammen med julemanden på
scenen i laden.
D. 5. november 2017 kl. 10:00 afholder vi fællesmøde på Tørning Mølle for de udstillere der
ønsker at deltage for afklaring af evt. spørgsmål. Priser på standende er uændret.
Evaluering 2016.
Der var pæn tilbagemelding fra udstillerne på det ud udleverede evalueringsskema med mange
positive tilkendegivelser, tak skal I have. De vigtigste ting vi har mulighed for at ændre og
henstille til i forhold til tidligere er:
Annoncering for standene udgår.
Bedre fordeling vedr. musikken og julemusik.
Et par praktiske ting:
Varesortimentet skal hovedsalig være af egen produktion. Efter aftale med Tørning
Mølle vil der dog kunne dispenseres derfra.
Hver udstiller skal give mindst 1 gave til præmie ved lodtrækning på indgangsbilletten.
Gaven skal være fra eget varesortiment og afleveres inden åbning af julemessen, og
have en værdi af min. 75 kr.
Udstillere skal blive inden for standarealet og der må max være 2 sælgende personer
på hver stand.
Der bliver mulighed for baggrundsmusik
Dankortautomaten for veksling til kontanter vil være i indgangen til MØLLEN og
Laden.
Lokalerne åbnes for opstilling fredag før selve messen fra kl. 12:00 til 18:00, lørdag kl.
8:00 og søndag kl. 9:00. Udstillingen vil være åben for publikum lørdag og søndag fra
kl. 10:00 til kl. 16:00.
Gæster parkerer på Tørning Mølle og tilkørselsvejene.
Udstillere og hjælpere parkerer på TØRNING GÅRD i åbningstiden kl. 10 til 16.
I medbringer selv lamper (max 11 w energisparepærer), duge, pynt og grønt. Det er
ikke tilladt med levende lys og ingen varmeblæsere.
Du er selv forsikret for egen indsats og egne varer.
Vær varmt klædt på hvis du er i Møllen, også selv om vi
varmer op.
Der må ikke ryges i bygningerne.
Udstillere må ikke pakke sammen før åbningstiden er slut.
Julemanden vil holde til i Møllen, men går over det hele.
Der udleveres navneskilte til udstillere. Skal afleveres igen.

Opstilling i Møllen og Kultur- og Aktivitetsladen.
Se nærmere på de tilgængelige planer
Priser pr. stand/udstiller anført i kr. inkl. moms:
Stand
1 udstiller pr. stand
2 udstillere pr stand
9, 23, 24, 25
450
600
6, 18, 19, 37, 53, 54, 55, 56
650
900
50
750
1.000
Øvrige stande
550
750
Beløbet skal senest betales til fællesmødet d. 5. november 2017, eller være indbetalt på konto
reg. nr. 9737 kt. nr. 0002528924 senest d. 5. november 2017 og være mærket med navn,
julemesse og stand nr.
Tilmelding:
I første omgang har udstillere, som har deltaget i 2016 første ret til samme stand som sidste år.
De har også første ret til muligheden for at skifte til stande, der ikke bliver besat, dog med
forbehold for, at vi kan godkende salg af deres varesortiment det nye sted.
Er der efterfølgende ledige stande, kontakter vi dem der er skrevet på venteliste. Er der stadig
ledige stande, fordeles de efter først til mølle princippet.
Oversigt over stande vedlagt.
Vi har også vedlagt et tilmeldingsskema, som du bedes udfylde med navn, aktuelle oplysninger
og der hvor der er ændrede oplysninger om dig og dit varesortiment i forhold til sidste år, og
returnere det i underskrevet stand. Vi vil gerne vide om du kommer den 5. november 2017 til
formødet. Er du i tvivl, så udfyld alle felter.
Vi skal have din skriftlige tilmelding senest d. 23. marts 2017, hvis du vil sikre din deltagelse
og have samme standplads som sidste år. Udfyld tilmeldingsskemaet og returner det pr. mail
eller post. Efter den 23. marts vil ledige stande blive tilbudt udstillere der ønsker at flytte stand
eller er på venteliste. Nye udstillere returnerer hurtigst muligt tilmeldingsskemaet i udfyldt
stand, efter på tlf. 74 50 74 50 at have reserveret en stand.
Med venlig hilsen
Tørning Mølle
Bjarne P Beck
Vojens d. 16. februar 2017.

