MARKEDSBOGEN
NYHEDSBREV NR. 3 - Juli 2014

kahrius.dk · Them-Centret 10 · 8653 Them · Tlf. 40 55 70 22 · markedsbogen@kahrius.dk
Du modtager dette nyhedsbrev som køber, arrangør eller annoncør i MARKEDSBOGEN 2014
Nyhedsbreve udsendes efter behov i løbet af året. Det næste nyhedsbrev forventes udsendt i august eller september måned.
Bemærk de nye markeder, der er med i dette nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er det forum, hvor kræmmere, arrangører og leverandører
kan kontaktes i løbet af året.
Nyhedsbrevene udsendes normalt som e-mail, og man kan altid
orientere sig om det seneste nyhedsbrev på markedsbogen.dk
Det er vigtigt, at du holder os orienteret om din e-mail og i øvrigt
om din adresse. Har du ændringer, så kontakt os via mail, markedsbogen.dk eller på telefon 40 55 70 22 (bedst mandag - torsdag mellem 9.00 og 15.00), vi har dog ferielukket til mandag den 28. juli.
Husk også at holde øje med hjemmesiden markedskalenderen.dk,
hvor der hver dag sker nye ting. Det er også der, helt nye markeder
findes.

Annoncepriser for
NYHEDSBREVE 2014
pr. e-mail:
1/1 side: 1300 kr.
1/2 side: 800 kr.
1/4 side: 500 kr.
Priserne er inkl. opsætning,
men ekskl. moms.
Ring for oplysninger om
næste nyhedsbrev.
Tlf. 40 55 70 22
markedsbogen@kahrius.dk

Torben Kahr

Produkter til haven
- mange interessante rester

Kom og kig!
Restpartier af
inden- & udendørs potter i plast & keramik,
forskellige haveartikler, silkeblomster
og meget andet…
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Kontakt venligst Henrik på følgende email: lager@fernando-aps.dk
for at lave en aftale.
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35. årgang

Nu hvor vi er nået halvejs gennem 2014, er det ved at være
tid til at forberede MARKEDSBOGEN 2015.
Vi har allerede været ude for at fotografere, og motivet til
den kommende bog er taget på Bjerringbro Hestemarked.
Ud over at lave forsiden er vi også begyndt at registrere
nye markeder til bogen.
Har du kendskab til et marked, der ikke tidligere har været
med i bogen, så er du meget velkommen til at kontakte
os med oplysninger. Hvis du er arrangør, kan du allerede
nu indtaste markedsoplysninger på markedsbogens hjemmeside. Du klikker på fanen til venstre: ”Tilmeldingsskema
MARKEDSBOGEN”
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Tylstrup Marked

22. - 24. august
Underholdning i markedsteltet
Fredag den 22. august

Henning STærk

Lørdag den 23. august

Bamse Jam og Abba revival
Nyt marked
1.	Lopperiets store Loppe- og
Kræmmermarked i
Nakskovhallen
2.	Lopperiet I/S
3.	A.E. Hansensvej 1, 4900 Nakskov
3a. Lolland
4a.	29/11/2014
4b.	30/11/2014
5.	600 kr. 500 kr. pr. stade ved
flere, inkl. moms.
6.	Som udgangspunkt ingen
strøm
7.	Ja, inkl. i prisen
8.	Nej
8a.	Ja
9.	Lopperiet I/S
12.	61757536
13a.	Fredag og søndag kl. 15-18
13c.	Lopperiet.com

Du kan også kontakte os pr. mail på markedsbogen@kahrius.dk eller på telefon
40 55 70 22, så sender vi dig et skema på
papir, som du kan udfylde og sende ind.
Alle markeder, der har været med i MARKEDSBOGEN 2014, vil automatisk blive
kontaktet i begyndelsen af oktober måned for tilmelding til bogen for 2015.
Vi forventer at udsende næste
nyhedsbrev i august eller september

14.	Ingen frist
15.	Ja
16.	Alle stader er 3 m (facade)
x2m
17.	Nye varer kun efter særlig
aftale
18.	Intet
19.	Kl. 10-15 begge dage
20a.	Nej
20c.	Nej
21.	Nyt marked
22.	Nyt marked
23.	Nej, men hallen aflåses om
natten
24.	Ugeaviser, dagblade, Gul og
Gratis hele Sjælland, LOKALRADIO, plakater/baner i byen
ugen op til markedet
25.	Nej
26.	25 kr.
27.	F 10

Følgende to markeder
har byttet datoer.
Det betyder at

Lopperiets marked
i Vordingborg
afholdes
den 9. november
2014
og
Lopperiets
marked i Næstved
afholdes den
23. november 2014
Bestilling af
stadeplads på
www.lopperiet.com

Nyt marked
1.	Haughus Gods Antik- og
Kræmmermarked
2.	Dennis Raun
3.	Vejlevej 50
3a. Vejle
	 4c.	Hver lørdag-søndag hele
året. Første gang den
11.-12. oktober 2014
5.	26 kr. pr. kvm pr. weekend
6.	Med i prisen
7.	Nej
8.	Nej
8a.	Ja
9.	Dennis Raun
10.	Vejlevej 50
11.	7300 Jelling
12.	60672037
13a.	Hver dag kl. 8-20
13b.	info@haughus.dk
13c.	www.haughus.dk
14.	Dagen før hvert marked
15.	Ja
16.	Op til sælgeren

17.	Mad og dyr
18.	Nej
19.	Kl. 10-16
20a.	Nej
20c.	Nej
21.	Nyt marked
22.	Nyt marked
23.	Nej, men alarm fra Dansikring i alle bygninger og
rundering af Dansikring
24.	Visit Vejle, Kulturnaut.dk,
Antik og Auktion, Loppemarkeder.nu, Taxa reklame,
Gårdbutikker.dk, Markedskalenderen.dk, LopperOgGenbrug.dk, Markedsbogens Nyhedsbrev, Facebook, Google
Adwords, Den Blå Avis,
GulogGratis, Markedsindex,
annoncer i diverse aviser
25.	Der vil ske flere forskellige
ting
26.	Nej
27.	7D

Hvis du ønsker om at komme med i det næste nyhedsbrev, så
kontakt os på tlf. 40 55 70 22 eller på markedsbogen@kahrius.dk
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IF Kræmmermarked
i Esbjerg
23.-24. august
Markedet lukker
kl. 16 lørdag
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Simmelkær
Stumpemarked
27. september
er aflyst

HAUGHUS GODS Café & Gårdbutik

ÅBNER til oktober i Jelling. Vejlevej 50, 7300 Jelling
Ønsker du stadeplads, så kontakt Dennis på tlf. 60 67 20 37

Kender du markedskalenderen.dk?
Ud over MARKEDSBOGEN udgiver vi også MARKEDSLISTEN og markedskalenderen.dk
Markedskalenderen på nettet er netop blevet moderniseret med flere nye funktioner, og den er
også blevet optimeret for smartphones.
Det er på markedskalenderen, du finder alle de mange nye mere eller mindre spontane markeder.
Der er både helt private små loppemarkeder, gadeloppemarkeder og ikke mindst markeder afholdt af foreninge og organisationer.
Markedskalenderen.dk er meget dynamisk. Der oprettes i snit ca. 20 nye markeder hver dag på
siden.
Smut ind på markedskalenderen.dk og se hvad der sker!

Store Kræmmer& LoppemarKeder
Helsingør · Brøndby · randers · Ballerup
aarhus · aalborg · Køge
Læs mere på jharrangementer.dk

Kom og besøg

Søborg Kræmmerog Loppemarked
Tobaksvejen 4, 2860 Søborg
Åben alle weekender kl. 10-16

Der er 80 Stader i den 1500 m2 store hal
og mange stader ude.
Fri entre og parkering til alle der kommer.
Leje af stade inde: fra 350 kr. for en weekend.
Ude: 300 kr. for en dag og 500 kr. for en weekend.
Staderne er på 16 m2.
Stadeudlejning: Ring til Ole, mobil 22203001
www.satelitten.net
Arrangør: Ole Hilarius Andersen
Salamandervej 15, 2880 Bagsværd · Mobil 22203001 · satelitten@live.dk

