INVITASJON
Vi ønsker å invitere deg og din bedrift som utstiller til

FREDRIKSTAD
LØRDAG 26. SEPTEMBER 2020
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Velkommen til ViElskerBryllup den 26. September 2020 på ærverdige
Phønix Kultur & Selskapslokaler i Fredrikstad.
Her skal kommende brudepar kunne planlegge bryllupet i vakre omgivelser.
ViElskerBryllup skal formes til å bli en bryluppsmesse til inspirasjon og idéer
fra fantastiske utstillere, men samtidige en messe med dyktige lokale
konferansierer, men sist men ikke minst en messe med god amorsfære.
Vi ønsker oss utstillere som kan by publikum på smaksprøver, unike messetilbud
og spesialavtaler og en storslått visning av bryllups og festantrekk, etterfulgt av
gavedryss fra scenen.

Borg Event står bak utformingen og gjennomføringen med produsent Trond
Zaatreh, og Event koordinator Cathrine Siro. Borg Event jobber mest med
konsepter som konsert, events og artistformidling, men nå også med
messekonsepter som eXpo Fredrikstad og ViElskerBryllup.

Hvorfor satser vi på en bryllupsmesse i Fredrikstad?
Fredrikstad er en attraktiv by, og byen byr på veldig mye, men vi mener den
mangler en lokal forankret bryllupsmesse for kommende brudepar fra hele
fylket. Rett og slett en bryllupsmesse til inspirasjon og idéer fra fantastiske
utstillere.

Samarbeid
Vi ønsker å arrangere en bryllupsmesse med innspill og et godt samarbeid med
våre utstillere både i forkant og etter gjennomføringen. Vi som arrangør er
avhengig av fornøyde utstillere, for vårt mål er å gjennomføre en, kanskje to
bryllupsmesser i året, samtidig som målet for bryllupsmessens innhold treffer
alle, fra små til store bryllup.

Webside
Velkommen til www.ViElskerBryllup.no
Vår webside er en viktig plattform for dere utstiller, samarbeidspartnere,
annonsører, men sist men ikke minst for publikum og potensielle kunder.

Billettpriser for publikum
- Billetter vil selges via Tikkio.com.
- Inngangspris Kr 200,- (som inkl. billettavgift kr 20,-)
- Billettsalget ligger allerede aktivt fra vår webside www.vielskerbryllup.no
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Fremdriftsplan
Fra 10. Oktober 2019 inviteres aktuelle utstillere om å bli med som utstiller
under ViEleskerBryllup den 26.09.2020. Registrering gjøres enkelt via vår
webside eller fra direkte link her: http://www.vielskerbryllup.no/utstillere/

PÅMELDINGSFRIST SETTES TIL 10. JANUAR 2020
Inne på websiden finnes egen innlogging for registrerte utstillere. Her vil
relevant informasjon, frister, dokumenter, PR/Markedsføringsplan etc finnes.
Salg av annonsering via www.vielskerbryllup.no, FaceBook, Instagram og
SnapChat starter også 10. Oktober 2019. Pris for annonsering fra Kr. 1000,eks.mva. Ta kontakt for mer informasjon/bestilling til trond@vielskerbryllup.no
Konferansierer presenteres så snart de formelle avtalene er forhandlet ferdig,
men vi tar sikte på dyktige personer med mulighet for å bidra med ekstra
underholdningsverdi for å trekke publikum til en fantastisk bryllupsmesse.
Vi ønsker at ViElskerBryllup – Bryllupsmesse skal være så mye mer enn bare
brude- og festantrekks show. Vi ønsker at utvalgte konferansierer bidrar med
både flott sang, og humoristisk innslag!

Eventfoto
I samarbeid med Park Pixel vil det bli utarbeidet en fotodatabase etter messen.
Bildebasen vil bestå av 300 bilder som dere alle får tilgang til i etterkant av
bryllupsmessen.

Presentasjonsbilder fra Phønix Kultur & Selskapslokaler
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Her er våre stand-pakker;
STAND-PAKKE 1:
NOK 15.000,- Stand - bord med hvit duk.
- Facebook og Instagram 1 post på hver i tiden frem mot messen.
- I Instagram har vi et stort nedslagsfelt i den aktuelle målgruppen
som etableres fo (ViElskerBryllup.no).
- Listet opp i programhefte med navn, telefon og webadresse
- Flyers og plakater for utdeling til kunder kommer innen 01. Mai.
- Programhefte klart og levert ut senest 3 uker før messen.
- 2 billetter til firmaet + 2 billetter til giveaway før messen.
- Tilgang til fotobase etter messen – det leies inn eventfotograf til å
dokumentere dagen. Dette blir en bildebase på 300 bilder dere kan
bruke i markedsføring av dere selv i etterkant av messen. Levert til
dere via wetransfer senest 1 uke etter messen.
STAND-PAKKE 2:
NOK 25.000,- Stand – 2 stk. bord med hvit duk.
- Facebook og Instagram 2 poster på hver i tiden frem mot messen. 1
fremmet innlegg på Facbook.
- I Instagram etablerer vi nå et nedslagsfelt i den aktuelle målgruppen
(ViElskerBryllup.no).
- Listet opp i programhefte med navn, telefon og webadresse.
- Programhefte klart og levert ut senest 3 uker før messen.
- Liten/medium annonse i programhefte / Facebook, Instagram og
Snapchat.
- Flyers og plakater for utdeling til kunder kommer innen 1. juli.
- 4 billetter til firmaet + 4 billetter til giveaway før messen
- Tilgang til fotobase etter messen – det leies inn eventfotograf til å
dokumentere dagen. Dette blir en bildebase på 300 bilder dere kan
bruke i markedsføring av dere selv i etterkant av messen.
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STAND-PAKKE 3:
50.000,- Eksklusivitet.
- Stand – 2 stk. bord med hvit duk.
- Facebook og Istagram. 3 poster på hver i tiden frem mot messen. 1
fremmet innlegg på Facbook. Instagram etablerer vi nå et nedslagsfelt
i den aktuelle målgruppen (ViElskerBryllup.no).
- Flyers og plakater for utdeling til kunder kommer innen 1. juli.
- Programhefte klart og levert ut senest 3 uker før messen.
- Medium/stor annonse i programhefte, Facebook, Instagram og
Snapchat.
- Logo i annonsering i lokal presse
- Intervju med konferansier på scenen.
- 6 billetter til firmaet + 6 billetter til giveaway før messen
- Tilgang til fotobase etter messen – det leies inn eventfotograf til å
dokumentere. Dette blir en bildebase på 300 bilder dere kan bruke i
markedsføring av dere selv i etterkant av messen.
Alle priser er eks. Mva.
TILPASSET STAND-PAKKE:
Vi har avsatt litt areal for å kunne ha anledning til å tilby tilpasset
stand-pakke. Ta kontakt med cathrine@vielskerbryllup.no for mer
informasjon/tilbud.
SPØRSMÅL!
Dersom dere har spørsmål utover denne invitasjonen, samt
informasjon fra vår webside, er det bare å ta kontakt med oss via
kontaktskjema på www.vielskerbryllup.no eller ringe oss J
Med vennlig hilsen
Cathrine Siro

Trond Zaatreh

Event Koordinator

Produsent
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