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Feriehusmessen retter sig både mod Danmarks flere end 200.000 sommerhusejere og mod 
dem, som drømmer om at til- eller ombygge deres sommerhus. Ligeledes henvender messen 
sig til dem, der drømmer om at købe en feriebolig i Danmark eller i udlandet.
Feriehusmessen markedsføres som inspiration og markedsplads for hele feriehusbranchen, 
og messen vil få stor synlighed i relevante medier.

I 2019 havde MESSE C, Fredericia premiere på Feriehusmessen arrangeret i samarbejde med 
Feriehusudlejernes Brancheforening, Visit Denmark og Dansk Kyst og Naturturisme. Messen 
blev så godt modtaget af både udstillere og besøgende, at parterne har besluttet at gentage 
succesen i 2020 - nærmere bestemt den 12. - 13. september.

FERIEHUSMESSEN 
Gør drømmen til virkelighed

  12.-13. september 2020

Det siger tidligere udstillere:

Feriepartner Danmark:

Vi har fået en række lovende kontak-

ter. Det er det helt rigtige segment, der

har besøgt messen.

WellMore:
Der var “gods” i besøgsmålgruppen.

90% af de besøgende var enten tilfreds eller meget tilfreds med Feriehusmessen.
57% af de besøgende ejede en feriebolig.
32% af de besøgende påtænkte at købeferiebolig.



• Havemaskiner
• Inventar og indretning
• Udemøbler og grill
• Spa og pool
• Sauna
• Anneks og hytter
• Brændeovne
• Cykler
• Indeleg; billard, bordten-
nis, bordfodbold, dart m.v.

• Udeleg; trampoliner, gyn-
ger m.v.

• Sommerhusbyggefirmaer
• Ejendomsmæglere
• Tilbygning & renovering
• Tækkefirmaer

• Turistbureauer
• Udbydere af udenlandske 
ferieboliger

• Finansiering - banker & 
realkredit

• Rådgivning
• SKAT
• Udlejningsbureauer
• Attraktioner

• Alarm og tyverisikring
• Forsikring
• Rengøringsbureau
• SmartHouse
• Energi- og bygnings-
forbedringer

• Varmepumper
• Solenergi
• Radio/TV/Internet
• Anlægsgartnere og
træfældning

• Skadedyrsbekæmpelse

• Ejere af ferieboliger i Danmark og udland
som udlejer – eller overvejer udlejning
– af deres huse/lejligheder

• Potentielle ejere af ferieboliger i Danmark
og udland med henblik på udlejning

• Campingpladser og Bed & Breakfast

• Arbejdsgivere, pensionskasser og fagfor-
bund med medarbejder-/medlemsferie-
boliger

• Med flere

VI SLÅR DØRENE OP TIL ...

Feriehusmessen 2020 vil være bindeled mellem udbydere af nye og eksisterende huse, 
udlejningsbureauer, husejere, huskøbere og udlejere – samt naturligvis alle de produkter, 
der anvendes til drift, vedligehold og forbedringer.

Potentielle udstillergrupper og produkter:

Vi henvender os til...
Feriehusmessen henvender sig til følgende besøgende, som har GRATIS adgang til messen:

   Inde & ude:   Feriehusdrømmen:  Drift & service:



MESSE C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia - Tlf. +45 7592 2566 - Mail: messec@messec.dk

Åbningstider 
Lørdag den 12. september kl. 10.00-17.00  
Søndag den 13. september kl. 10.00-16.00 

Standpriser
Med opbygning
Min. 9 m2 - pr. m2 kr. 950,-
Opbygning med standvægge mod nabo og 
skiltefrise (uden tekst) på åbne sider.

Stande uden opbygning 
36-54 m2 - pr. m2 kr. 650,-.
55-107 m2 - pr. m2 kr. 585,-
<108 m2 - pr. m2 kr. 502,-

Tilmeldingsgebyr
Obligatorisk tilmeldingsgebyr kr. 1.750,- 
pr. udstiller. 

Alle priser er excl. moms.

Det får du som udstiller
• Mailsignatur med eget firmanavn
• Eksponering på messens web og SoMe
• Personale- & parkeringskort
• På udstilleroversigt i hallen og online
• Udstillerlounge med fri kaffe/the
• Tomgods opbevaring (efter aftale)

Team Feriehusmessen 
Ønsker du at høre mere om messen eller få 
et tilbud på en stand, er du naturligvis meget 
velkommen til at kontakte os.
Du kan også booke online på
www.feriehusmessen.dk.

Arrangør 

MESSE C centralt beliggende i hjertet af 
Danmark.
80% af den danske befolkning har max. 2 ti-
mers kørsel.

MESSE C har 33.000 m2 under tag og ca. 
300.000 gæster årligt.

ALT DET PRAKTISKE

Charlotte Buus
Projektleder
Tlf.: 2777 0046
cbu@messec.dk

Jannie Møller
Salgskonsulent
Tlf.: 2159 0006
jm@messec.dk

Dorthe Lauritsen
Koordinator
Tlf.: 2177 0033
dl@messec.dk

  Følg med på: 

  www.feriehusmessen.dk  facebook.com/feriehusmessen




