Polar Fish 2016

Fiskeri og forsyning

Sisimiut, Grønland
Fredag 23., lørdag 24. og søndag 25. september 2016

Åbningstider alle dage 10.00 - 17.00
Velkommen
på Polar Fish 2016

Markedsføring

Polar Fish er messen i Grønland, hvor
nye tendenser, metoder og nyt materiel
til fiskerierhvervet bliver præsenteret.
Messen har fokus på fiskeriet men
retter sig også mod andre erhverv, og
således vil messen byde på virksomheder og produkter som anvendes i
fiskeriet såvel som andre erhverv.
På Polar Fish får du som udstiller
mulighed for, at vise din virksomhed
og dine produkter for det grønlandske
marked. På messen kan du ligeledes
møde fremtidige og nuværende kunder
ansigt til ansigt, og hermed skabe en
vedvarende god kontakt.

Priser
Standleje pr. m2
1.175 DKK
Tilmelding
2.000 DKK
Stikkontakt (obligatorisk)
500 DKK
Gulvtæppe (obligatorisk) pr. m2 100 DKK
Standleje og tilmelding inkluderer
standopbygning med hvide standvægge
og frise med virksomhedsnavn, samt
markedsføring i katalog og online på
polar-fish.net.
Møbelpakke 9 m2
Møbelpakke 12 m2

4.500 DKK
5.200 DKK

Møbelpakkerne indeholder stole,
bord, disk, brochureholder og spotlights.

Messen markedsføres i hele
Nordatlanten, dog forventes især
besøgende fra Grønland.
For at tiltrække endnu flere besøgende
arrangeres seminarer og foredrag med
relevante emner i samarbejde med
organisationer og andre rådgivere.

Målgrupper - udstillere
Producenter
Forarbejdningsvirksomheder
Agenter
Leverandører inden for fiskeri
Industri
Håndværk
Forsyningsvirksomhed
Rådgivning
Myndigheder
Uddannelsesinstitutioner
Brancheorganisationer

Målgrupper - besøgende
Rederier
Værfter
Skippere
Lystbådeejere
Fiskere
Detailhandlere
Varmemestre
Industrien
Uddannelsesinstitutioner
Håndværkere osv.

Kort om Polar Fish

Polar Fish messen
finder sted hver t
andet år og i 2016
er det sjette gang
Aalborg Kongres
& Kultur Center,
der ligeledes er ar
rangør af DanFish
International, som
står for standsalg
og planlægning. M
essen arrangeres
i tæt samarbejde m
ed Qeqqata Kommunia og Arctic Ci
rcle Business.

2014

1.593 besøgende
52 udstillere fra 5

lande

2012

1.586 besøgende
68 udstillere fra 8

lande

2010

1.540 besøgende
54 udstillere fra 8

lande

Kontakt
Lasse Holsteen Jessen
tlf. +45 99 35 55 09, lhj@akkc.dk
Ilannguaq Jensen
tlf. +299 863500, ilannguaq@acb.gl
Else Herfort
tlf. +45 99 35 55 18, ehe@akkc.dk

polar-fish.net

