Kære Special klubber og Kredse
I forbindelse med DKK´s 3 dags udstilling i Roskilde i år, vil vi gerne
tilbyde jer en stand hvor I kan promovere jeres race/forening.
Nogen af jer kan måske huske, at dette har været gjort før eller kende
dette fra udstillinger i udlandet bl.a. i Tyskland og Sverige.
På denne stand kan I gøre reklame for jeres forening / specialklub og
jeres race, eller racer.
Vi tilbyder en standplads på ca. 3,5 x 3,5 meter, svarende til et
DKK-telt.
Pladsen er gratis og er uden strøm.
Alle bannere og andre reklametiltag skal være inden for det afmærkede
område.
Det er ikke tilladt at bruge balloner eller andre tiltag, der kan være
forstyrrende for udstillerne og deres hunde.
Der er adgang til området torsdag den 9. maj 2019 efter kl. 16 for
opstilling.
Det er ikke tilladt at køre med biler eller trailer på området, så I
skal tage med i jeres forberedelser, at jeres ting skal køres med
sækkevogn eller bæres ind.
Der vil være 3 adgangskort per stand og adgangskort for op til 3 hunde
per stand.
For de meget store specialklubber, med flere end 10 racer, vil det være
muligt at få 2 pladser ved siden af hinanden, så I kan vise så mange
racer som muligt.
Husk at hvalpe under 3 måneder ikke må deltage.
Disse stande skal være bemandet lørdag den 11. maj og søndag den 12.
maj, i tidrummet for udstillingerne (9-17)
Det vil også være muligt at bemande standene om fredagen, men dette er
frivilligt.
Det er ikke tilladt at sælge hvalpe fra disse stande, men vi opfodre jer
til evt. at have en aktuel hvalpeliste eller opdrætterliste med.
Hvis dette har interesse for jeres specialklub/forening, så kontakt os
hurtigst muligt, da der er et begrænset antal pladser.
Skriftlig tilmelding til Lonni Gulmark Prirsching i DKK’s
udstillingsafdeling, e-mail: lopr@dkk.dk.
Sidste frist for tilmelding er den 10. april 2019. Vi glæder os til at
høre fra jer!
Mange venlige hilsner
DKK’s udstillingsudvalg
v/Mikkel Jensen
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