
Efter vores overvejelser har vi besluttet følgende:
MARKEDSBOGEN 2021 udkommer i fem mindre bøger 
med følgende udgivelse:

Bog nr. 1 
Markeder fra den 15. februar samt marts og april. 
Udsendes den 1. februar.
Sidste frist for tilmelding er den 5. januar.

Bog nr. 2 
Markeder i maj og juni. 
Udsendes den 1. april.
Sidste frist for tilmelding er den 5. marts.

Bog nr. 3
Markeder i juli og august. 
Udsendes den 1. juni.
Sidste frist for tilmelding er den 5. maj.

Bog nr. 4 
Markeder  i september og oktober. 
Udsendes den 1. august.
Sidste frist for tilmelding er den 5. juni.

Bog nr. 5 
Markeder i november og december + januar og  
februar 2022.
Udsendes den 1. oktober.
Sidste frist for tilmelding er den 5. september.

Kære markedsarrangører og leverandører

Hermed orientering om  MARKEDSBOGEN 2021
Brevet her er udsendt til alle arrangører og leverandører, der var med i MARKEDSBOGEN i 2020. 
Hvis du ikke længere er kontaktperson, beder vi om, at du kontakter os, så vi kan skrive til den nye kontaktperson.
Hvis dit marked er aflyst i 2021, så kontakt os om aflysningen.

På grund af Covid-19 har vi haft mange grundige overvejelser vedrørende markedsåret 2021.
Hvad må vi, og hvordan vil det udvikle sig? Bliver der fortsat forsamlingsforbud? Kommer der en vaccine? Ja, ingen 
kender fremtiden.

Hvad med MARKEDSBOGEN 2021?
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Markederne bringes i den bog, der omfatter den dato, hvor markederne afholdes.

Eksempelvis: Hvis et marked er planlagt til afholdelse i juni måned, skal det tilmeldes senest den 5. marts og bliver 
bragt i bog nr. 2.

Vi udsender i år ikke noget tilmeldingsskema, som vi plejer. I tilmelder jeres marked via markedsbogen.dk eller ved 
at kontakte os pr. telefon eller på markedsbogen@kahrius.dk

Det er meget vigtigt, at sidste frist for tilmelding overholdes, da vi ellers ikke kan nå at producere og ud-
sende bøgerne til tiden.

Alle markeder, der tilmeldes MARKEDSBOGEN 2021, vil automatisk blive oprettet på markedskalenderen.dk, som 
vi plejer. Markedskalenderen.dk vil få et nyt felt vedrørende tilbud om stadepladser, som kan anvendes, hvis man 
har bestilt kontaktoplysninger.

Bøgerne udsendes i trykt form til alle vore abonnenter og til arrangørerne på de fem udgivelsesdatoer.

Hvad med MARKEDSLISTEN 2021?
Da vi ikke kan indsamle oplysninger om markederne for 2021 allerede nu, må vi springe et år over vedrørende 
MARKEDSLISTEN. Vi håber at kunne udsende den igen for 2022, når den tid kommer.
Vi opfordrer derfor til at anvende MARKEDSBOGEN med de fem afdelinger og markedskalenderen.dk.



Regler vedrørende MARKEDSBOGEN 2021 (de fem mindre bøger):

Markedsoplysninger – almindelige markeder
Kan medtages i den bog, der omfatter de datoer, markedet afholdes på.

Markedsoplysninger – tilbagevendende markeder
Kan frit medtages i de bøger, arrangøren ønsker.

Reolmarkeder
Kan frit medtages i de bøger, arrangøren ønsker.

Annoncer for Loppe- og genbrugsbutikker.
Medtages i alle bøgerne.

Annoncer både vedrørende markeder og leverandører kan medtages frit i de bøger, man ønsker.

Annoncepriser:
- første indrykning til fuld pris
- efterfølgende indrykninger til halv pris
Se prislisten herunder:

 En indrykning  To indrykninger  Tre indrykninger  Fire indrykninger  Fem indrykninger

1/1 -sides annonce  2.000  3.000  4.000  5.000  6.000
1/2 -sides annonce  1.300  1.950  2.600  3.250  3.900
1/4 -sides annonce  800  1.200  1.600  2.000  2.400
1/8 -sides annonce  500  750  1.000  1.250  1.500

Markedsoplysninger
almindelige markeder 350

Markedsoplysninger
tilbagevendende 
markeder 350  525  700  875  1.050

Reolmarkeder  350  525  700  875  1.050

Loppe- og genbrug
1/8-sides annonce  500  500  500  500  500

markedskalenderen.dk

Uden kontaktoplysninger  0
Med kontaktoplysninger  400

Bannerannonce på  Pr. dag Et helt år
markedskalenderen.dk minimum 30  
 dage  

Topbanner  30  8.000

Sidebanner  15  3.500

Alle priser tillægges moms.

Har du spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os på mail markedsbogen@kahrius.dk, eller ring på 81 77 47 47 alle 
hverdage mellem 9:00 og 14:00.

Du kan også ringe på 40 55 70 22 mellem kl. 18:00 og 19:00 på mandage, onsdage og torsdage.

Du kan tilmelde dit marked på markedsbogen: markedsbogen.dk/registreringsskema.php
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