Invitation til Rosenfestivalens Fødevaremarked

Lørdag den 3. og søndag den 4. august 2019 kl. 10-17

Kære Udstiller

Vi vil gerne invitere dig med til årets Rosenfestival, der i år har Nordisk Mytologi som tema. Rosenfestivalen afholdes
i Bogense, fordi mere end 70 % af de danske haveroser produceres i området ved byen. Bogense er pyntet med mere
end 100.000 roser og store blomsterdekorationer, så der er noget at se på for de ca. 40.000 gæster.
Rosenfestivalen åbnes i år af designer Jim Lyngvild, der også forestår en rosendåb. Jim Lyngvild udstiller sine
fantastiske kjoler på Bogense Rådhus og udsmykker rådhuset som en blomstrende have. Midtbyen fyldes med kunstog kunsthåndværksboder, og vi fortsætter traditionen med fødevaremarkedet under titlen Smagen af Fyn på det
smukke gamle Torv foran kirken. Det er en fantastisk succes hvert år.
Se billeder og mere om Rosenfestivalen på www.rosenfestival.dk
Vi håber, du har lyst til at være med ved Rosenfestivalen i Bogense som udstiller med en bod på Torvet.
Boder
Pris (for begge dage):
Strøm (skal bestilles ved tilmelding):
Bodstørrelse (det er muligt at leje en dobbeltstand)
Hver bod indeholder (Boderne er opstillet ved ankomst)

Kr. 1500,- plus moms
Kr. 150,3x3 m
2 borde og 2 stole

 Torvemarkedet er åbent begge dag kl. 10-17. Det kræves, at alle boder holder åbent i hele dette tidsrum.
 Har I særlige ønsker til bodens placering? Så giv os besked samtidig med tilmelding, så forsøger vi at
imødekomme jeres ønsker så vidt som muligt. Boderne tildeles efter ”først til mølle”-princippet.
 Hver bod får billetter til gratis morgenkaffe og rundstykker.
 Vi markedsfører Fødevaremarkedet og alle tilmeldte boder både på vores hjemmeside og via sociale medier.
 Ved tilmelding inden 1. maj markedsføres man også i Festivalprogrammet.
 Fakturering sker umiddelbart efter tilmelding og er bindende.
 Bemærk, at det kun er tilladt at sælge drikkevarer fra boderne, hvis man er øl- eller vinproducent/handler. Der må kun sælges i hele flasker. Dette vil blive håndhævet i højere grad end tidligere.
Smagsprøver er selvfølgelig undtaget.
Tilmelding og evt. spørgsmål til Ina Larsen på fodevaremarked@rosenfestival.dk eller tlf. 6196 0567 - 6481 2044.
Af hensyn til markedsføring af jeres bod og planlægning er det vigtigt at vi ved, hvilke varer I sælger, jeres
firmanavn og meget mere. Derfor bedes I udfylde den vedhæftede formular. I kan udfylde formularen og sende
den via mail til fodevaremarked@rosenfestival.dk, printe formularen ud og tage et billede med telefonen og sende
dette til os via mail, eller aflevere formularen til Nordfyns Rosenfestival, Vestre Havnevej 9B, 5400 Bogense, att.
BODER.

Vi glæder os til at høre fra dig!
Venlig hilsen
Jette Kærgaard, Leder af Nordfyns Rosenfestival

TILMELDINGSFORMULAR TIL FØDEVAREMARKED
Firmanavn:
Kontaktperson:
Tlf.:
Mailadresse:
Adresse:
Postnummer og by:
Varer:

Varemærker/brands:

Standens størrelse:
3x3:

Dobbeltstand

Strøm:
JA

NEJ

Placering – har I særlige ønsker til placering? Vi forsøger at imødekomme jeres ønsker så vidt som muligt.

