Datum

2015-12-09

Bokning av evenemangsvepa på skylt vid Vinbergsmotet
Skylten är till för att marknadsföra Falkenberg, samt Falkenbergs större idrotts- och
kulturevenemang. En förutsättning för att boka marknadsföringsplatsen är att evenemanget
vänder sig till en större publik och inte endast är av lokalt intresse i Falkenberg.
Placering
Skylten är placerad vid avfart Falkenberg C vid McDonalds med budskapssida riktad mot biltrafik i
norrgående riktning strax innan avfarten. Avfarten leder vidare till väg 154 som är en av
Falkenbergs större infartsleder och väg mot Ullared.
Exponering
Trafik i norrgående riktning förbi skylten uppgår i dagsläget till drygt 11 000 fordon per
årsmedeldygn. För senast utförda mätning (ÅDT FORDON) besök trafikverkets hemsida.
Specifikation
Vepans totala mått B 4900 mm H 3750 mm
Vepans synliga mått B 4800 mm H 3730 mm (tänk på att inte lägga text etc. i kanterna)
Vepamaterial för utomhusbruk med blockout-skikt, 0,65 kg/kvm.
Kederband i ovan- och nederkant, 7,5 mm
Regler
Hyresperioden motsvarar en kalendermånad. Det är inte tillåtet att boka en längre
sammanhängande period än en månad för samma evenemang.
En viss del, dock inte mer än 10 % av det synliga måttet, får användas för sponsorreklam.
Budskap som kan uppfattas som hets mot folkgrupp, pornografisk eller på annat sätt stötande är
inte tillåtna.
Destination Falkenberg förbehåller sig rätten att använda skylten för eget bruk under utvalda
perioder och att fritt bedöma budskapets lämplighet.
Bokningsförfrågan
Fyll i blanketten ”bokningsförfrågan skylt vid Vinbergsmotet” och maila den till
turinfo@falkenberg.se

Din bokningsförfrågan kan skickas tidigast 1 år och senast 1 månad innan planerad uppsättning.
Bokning kan ske för uppsättning tidigast 2016-01-01. Förfrågningar gjorda innan detta datum
bortses från.
Du får en bokningsbekräftelse alt. meddelande om att skylten inte är ledig via e-post eller brev
inom ca 5 arbetsdagar.
Avbokning
Du kan avboka senast 3 månader innan planerad uppsättning
Prisinformation
Avgiften är delad i 2 delar; en hyresavgift och en avgift för uppsättning och nedtagning. Därtill
kommer en kostnad för produktion av vepa, som kan beställas av egen leverantör eller genom
Destination Falkenberg. Samtliga priser är exklusive moms med reservation för eventuella
justeringar. Faktura skickas från Destination Falkenberg AB.
Produktion av vepa görs enligt specifikation ovan. Beställs vepa av egenleverantör skickas faktura
från avtalsparten.
Betalning sker i förskott för hela hyresperioden.
Hyresavgift
8000 kr per kalendermånad.
Uppsättnings- och nedtagningsavgift
1500 kr per budskap.
Produktionskostnad
4500 kr för beställning genom Destination Falkenberg.
Tryckfärdigt original lämnas senast 3 veckor innan planerad uppsättning. Försenad uppsättning på
grund av sent eller felaktigt inlämnat tryckmaterial påverkar inte hyresavgiften. Original skickas till
turinfo@falkenberg.se
Tillägg
Vepan upphämtas senast en vecka efter nedtagning hos Destination Falkenberg eller hos vår
leverantör. Vepa som inte upphämtats inom en vecka kasseras till en avgift av 500 kr.
Om vepa som beställts av egen leverantör inte följer angivna specifikationer faktureras eventuellt
uppkomna kostnaderna nyttjandehavaren.

