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Messen for Danmarks mere end 200.000 sommerhusejere
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UDSTILLER-
BROCHURE

http://FeriehusMessen.dk


Feriehusmessen henvender sig både til Danmarks flere end 200.000 sommerhusejere og 
de, der drømmer om at til- eller ombygge feriehuset. Messen bliver ligeledes attraktiv for 
kommende købere af en feriebolig i Danmark eller i udlandet – og gerne med henblik på 
udlejning. 

I 2019 havde MESSE C, Fredericia premiere på Feriehusmessen 
arrangeret i samarbejde med bl.a. Feriehusudlejernes Branche- 
forening. Messen blev godt modtaget af både udstillere og  
besøgende, og nu gentages  
succesen.

VELKOMMEN TIL 
FERIEHUSMESSEN 2023 
– INSPIRATION OG 
MARKEDSPLADS FOR HELE 
FERIEHUSBRANCHEN 
DEN 15. & 16. APRIL.

MESSEN ER OPLAGT FOR: 
• Feriehusejere i Danmark
• Ferieboligejere i udlandet
• Feriehusejere, der udlejer eller overvejer 

udlejning af feriehus eller feriebolig
• Nye købere til en feriebolig i Danmark 

eller udlandet
• Campingpladser og Bed & Breakfast
• Arbejdsgivere, pensionskasser og fagfor-

bund med medarbejder-/medlemsferie-
boliger

• Og alle andre, der ønsker at gøre ferie- 
boligen mere attraktiv.

FERIEHUSMESSEN 2023 
- for alle feriehusejere og de, der går med drømmen...

15.- 16. APRIL 2023

På Feriehusmessen vil den besøgende få 
en masse INSPIRATION, INDSIGT og RÅD-
GIVNING, som kan være med til at udvikle 
feriehuset og gøre feriehusdrømmen til 
virkelighed. 

Facts

HVEM BESØGER...

FACTS FRA FERIEHUSMESSEN 2019:   
• 57% af de besøgende var ejere af en 

feriebolig.
• 32% af de besøgende påtænkte at 

købe feriebolig.



• Indeleg: Fx. billard, bord 
  tennis, bordfodbold, dart m.v.
• Udeleg: Fx trampoliner,    
  gynger m.v.
• Annekser, hytter og  
  shelters
• Anlægsgartnere og  
  træfældning
• Brændeovne og biopejse
• Cykler
• Havemaskiner
• Inventar og indretning
• Udemøbler og grill
• Spa, pool sauna m.v

• Sommerhusbyggefirmaer
• Ejendomsmæglere
• Tilbygning og renovering
• Turistbureauer
• Tækkemænd
• Udbydere af udenlandske 

ferieboliger
• Deleboliger
• Udlejningsbureauer
• Rådgivning
• Finansiering - banker og 

realkredit
• SKAT 

• Alarm og tyverisikring
• Forsikring
• Rengøringsbureau
• SmartHouse
• Energi- og bygnings-

forbedringer
• Varmepumper 
• Solenergi
• Radio/TV/Internet
• Skadedyrsbekæmpelse
• El ladestandere
• Og meget andet...

VI SLÅR DØRENE OP TIL ...

I MESSE C samles alle feriehusbranchens aktører på ét sted og på to stemningsfulde 
dage får de besøgende et 360 graders indblik i , hvad der rører sig på feriehusmarkedet 
indenfor såvel feriehusdrift- og service samt produkter til indendørs- og udendørs 
brug. Messen vil inspirere, rådgive og vejlede nuværende- og kommende feriehusejere 
omkring udlejning, nybyg, køb, salg, finansiering, renovering, indretning og meget 
mere... 

POTENTIELLE UDSTILLERGRUPPER OG PRODUKTER PÅ MESSEN:

INDE & UDE:               FERIEHUSDRØMMEN:            DRIFT & SERVICE:

Tryk her for uforpligtende 

tilbud på stand
FERIEHUSMESSEN.DK/BOOK-STAND

http://feriehusmessen.dk/book-stand
https://www.feriehusmessen.dk/book-stand/


MESSE C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia - Tlf. +45 7592 2566 - www.MesseC.dk

ÅBNINGSTIDER
Lørdag den 15. april kl. 10.00-17.00  
Søndag den 16. april kl. 10.00-16.00 

STANDPRISER
Med opbygning: 
Min. 9 m2 - pr. m2 kr. 995,-
Opbygning med standvægge mod nabo  
og skiltefrise (uden tekst) på åbne sider.

Uden opbygning:
36-54 m2 - pr. m2 kr. 675,-.
55-107 m2 - pr. m2 kr. 615,-
<108 m2 - pr. m2 kr. 525,-

TILMELDINGSGEBYR
Obligatorisk tilmeldingsgebyr kr. 1.800,- 
pr. udstiller.

Alle priser er ekskl. moms.

DET FÅR DU SOM UDSTILLER
• Mailsignatur med eget firmanavn
• Eksponering på messens web og SoMe
• Personale- & parkeringskort
• Eksponering på udstilleroversigt på 

messen og online
• Udstillerlounge med fri kaffe/the
• Tomgods opbevaring (efter aftale)

BOOK EN STAND ELLER HØR MERE
Ønsker du at høre mere om messen eller 
få et uforpligtende tilbud på en stand samt 
placeringsforslag, er du  meget velkommen 
til at kontakte os - se kontaktoplysninger på 
FERIEHUSMESSEN.DK/BOOK-STAND

Messen arrangeres i samarbejde med  
Feriehusudlejernes Brancheforening.

ALT DET PRAKTISKE

ARRANGØR:

• centralt beliggende i Danmark
• 33.000 m² under tag og ca. 
• 300.000 gæster årligt
• 3.500 gratis p-pladser

degngrafisk.dk

http://www.messec.dk
http://feriehusmessen.dk/book-stand 

