MARKEDSBOGEN
NYHEDSBREV NR. 3 - august 2015

Kahrius · Them-Centret 10 · 8653 Them · Tlf. 40 55 70 22 · markedsbogen@kahrius.dk

Du modtager dette nyhedsbrev som køber, arrangør eller annoncør i
MARKEDSBOGEN 2015
Nyhedsbreve udsendes efter behov i løbet
af året.
Der er i dette nyhedsbrev markedsoplysninger om to nye markeder, der ikke nåede at komme med i bogen. Det drejer
sig om det nye store marked på Amager,
Viberup Marked og om Føllenslev Kræmmermarked, der er tilbagevendende hver
weekend.
Nyhedsbrevene udsendes normalt som email, 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.
	
1.	Viberup Marked
3.	Nøragermindesvej 7-15,
2791 Dragør
4a.	11-09-2015
4b.	13-09-2015
5.	Moduler á 3x6 meter, 550 kr.
6.	200 kr.
7.	Nej
8.	Ja
8a.	Ja
9.	Pernille Dønskov
12.	23241804
13b.	pernilledonskov@gmail.com
13c.	http://viberup.weebly.com
15.	Ja
16.	6 m
17.	Mad og drikkevarer
18.	Skandinavisk Tivolipark
20a.	Nej
20c.	Nej
23.	Ja
24.	2000 plakater, Søndagsavisen, Amagerbladet
25.	Jacob Haugård, Klovn,
gratis hoppeborg, musik i
flere af teltene
26.	Gratis
27.	I 8

Har du ændringer, så kontakt os via mail,
markedsbogen.dk eller på telefon 40 55
70 22.
MARKEDSBOGEN 2016 har deadline den
20. november. Er du arrangør af markeder,
så husk denne deadline. Er der nye kontaktpersoner, så kontakt os hurtigst muligt
for rettelse inden vi udsender registreringsmateriale for den nye bog.
Husk også at holde øje med hjemmesiden
markedskalenderen.dk, hvor der hver dag
sker nye ting. Det er også der, helt nye
markeder oprettes.
Torben Kahr

	
1.	Føllenslev Kræmmermarked
2.	Føllenslev Møbler I/S
3.	Eskebjergvej 11A,
4591 Føllenslev
4c.	Hver lørdag og søndag fra
3/10 til første weekend i
maj 2016. Imellem første
weekend i maj 2016 til første weekend i september
2016 kun åben søndag
7.	Ja
8.	Nej
8a.	Nej
9.	Føllenslev Møbler I/S
10.	Eskebjergvej 11A
11.	4591 Føllenslev
12.	23495070
13a.	Mandag - fredag kl. 9-17
13b.	mail@fm-mobler.dk
13c.	www.tidenssenge.dk
15.	Ja
16.	Varierende
17.	Hælervarer, fødevarer, slik,
tobak, drikkevarer (sodavand
+ øl + alkohol) samt levende
dyr
19.	Kl. 10-16
20a.	Nej

20c.	Nej
21.	Nyt marked
22.	Nyt marked
23.	Nej
24.	Nordvestsjælland
26.	Gratis
27.	G 8

Annoncepriser for

NYHEDSBREVE
2015

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.

FØLLENSLEV KRÆMMERMARKED

Hver lørdag og søndag fra 3/10 til første weekend i maj 2016.
Imellem første weekend i maj 2016
til første weekend i september 2016 kun åbent søndag
I en del af det gamle Føllenslev møbler er der ved at blive
etableret et særdeles hyggeligt indendørs kræmmermarked,
hvor der i første omgang bliver åbnet for 29 stande.
Det er muligt at reservere plads allerede nu til åbningen
den 3. oktober 2015.
Ring og hør nærmere om pris og tilmelding på telefon 2349 5070
eller kom og kig din stand ud. Der er åbent mandag til fredag
kl. 09.30-17.30 og lørdag kl. 09.30-13.00
www.tidenssenge.dk

Ubrugte danske f rimærker
købes
Da vi i forlaget har et stort
portoforbrug, opkøber vi ubrugt
porto til frankeringsformål.
Frimærker skal være postfriske
med lim på bagsiden.
Vi køber ikke ”vaskede” frimærker.
Ring på 40 55 70 22
for yderligere oplysninger.
Kahrius Them-Centret 10, 8653 Them

Viberup Marked
11.-13. september

Nyt
marked
på
Amager

Stadepladsbestilling:
Pernille Dønskov · Tlf. 23241804
pernilledonskov@gmail.com

viberup.weebly.com

Følg MARKEDSBOGEN
på facebook

Se nyheder og rettelser til
Markedsbogen
med mere

