JULEMARKED PÅ EGESKOV 2020

For nærmere information og ansøgning:

Egeskov Julemarked
Tlf. 62 27 10 16 / mail: jul@egeskov.dk
jul@egeskov.dk
www.egeskov.dk/julemarked

vi glæder os til at høre fra dig

Fyns største julemarked

Egeskov Julemarked

EGESKOV

Egeskov Gade 18 · 5772 Kværndrup · Tlf. 62 27 10 16

Den 14. - 15. & 21. - 22. & 28. - 29. november Kl. 10 - 16.30
Samt 20. november kl. 15-20.

DET
PERFEKTE STED
AT HANDLE

Unikke omgivelser til dine produkter

Jo flere weekender du deltager,
jo mere sparer du på bodlejen!

Vil du i kontakt med dine kunder i eventyrlige omgivelser?
Så ansøg om en stadeplads på Egeskov Julemarked 2020 nu. Interessen for julemarkedet vokser år for år, hos gæster såvel som hos interesserede bodholdere.
Over tre weekender i november besøges Egeskov Julemarked af mere end 30.000
gæster, som lader sig friste af udvalget i de mange markedsboder.

Pris for deltagelse i tre weekender fra kr. 3.609 kr. Formaterne på boderne er
variable pga. bygningernes forskellighed. De mindste boder er 7,5 m2 og den
største er ca. 30 m2. Kvadratmeterprisen indendørs er fra 188 kr. og jo flere
weekender du booker, jo større rabat får du.
Der kan bestilles dobbeltstande. Bodholder medbringer selv udstyr til boden.
Boder i Hestestaldens første længe (nr. 3-17) er inkl. fast monterede borde.
Prisen er ex. moms. og inkl. strøm (220v, max 500w). Udendørs boder kan tilbydes 380v strøm (gebyr på 600 kr.).

På Egeskov Julemarked oplever du julestemning og finder inspiration til julen
ved ca. 110 salgsboder. Udvalget i boderne skal bære præg af gode råvarer, godt
håndværk og kvalitet, og ikke mindst, en solid gang stemning af jul og hygge.
Boderne findes hovedsageligt indenfor i den gamle hestestald, i det imponerende
Veteranmuseum og i Motorcykelmuseet. Udenfor er der hyggelig vinterstemning
med bålfade og juletræer i de flotteste omgivelser, og her finder man også spiseområder, salgsvogne og boder under halvtaget.

Format (ex.)

BXD meter 		

Indendørs 		
33 stk. boder á 7,5 m2
(3x2,5)
2
20 stk. boder á 9 m
(3x3)
33 stk. boder á varierede format
(ca. 8 – 30 m2). 		

1 weekend
1.410
1.692

Pris kr. (ex moms)
2 weekender
2.763
3.316

3 weekender
3.609
4.331

Priser fra ca. 3.430 – 15.000 kr. for 3 weekender.

Udendørs
Halvtag
(1 fag á ca. 3x3m)
Vognsalg (ex. fiske- /ostevogn max 5m)

1.377
1.778

Kontakt os for konkrete priser/formater.
www.egeskov.dk

2.749
3.537

3.575
4.604

