
              
                      13. februar 2020

Invitation: Skal I med på Ribe Dyrskue fredag 31. juli?

Det er i år 155 år siden det første dyrskue i Ribe løb af stablen. Vi er i fuld gang med for
beredelserne til Ribe Dyrskue 2020, og som altid afholdes skuet den sidste fredag i juli på 
Hovedengen i Ribe med udsigt til domkirken  i år er datoen den 31. juli.  

Skuet er en god anledning til at få en hyggelig snak med eksisterende kunder, samt en 
mulighed for at tiltrække nye kunder. Vi er stolte af at være et dyrskue med mange besø
gende landmænd og folk fra landbrugsrelaterede erhverv – det er kernen i dyrskuet. 
Ribe Dyrskue er dog også for de mange byboere og familier fra nær og fjern, som hvert år 
lægger vejen forbi for at se maskinerne, møde de mange lokale virksomheder, sludre med 
politikerne, købe en lokalproduceret spegepølse og meget mere.

Ved bestilling af en stand medfølger et antal gratis adgangsbilletter og Pbilletter alt efter 
standens størrelse. Desuden kan der bestilles gæstekort som kan udleveres til kunder, 
medarbejdere eller andre, man ønsker at se på skuet. Gæstekort betales først efter skuet, 
og kun hvis de er blevet brugt.

For at gøre det lettest muligt er jeres bestilling fra sidste år beskrevet i mailen. Ønsker I 
samme bestilling og placering kan I nøjes med at bekræfte det over mail – eller blot nævne 
evt. nye ønsker. Alternativt kan skemaet herunder også udfyldes, scannes og returneres 
pr. mail.

Tirsdag 10. marts er sidste frist for bestilling af samme stadeplads som i fjor.

Priser på stadepladser (priserne er ekskl. moms.):

For yderligere oplysninger kontakt undertegnede på tlf. 25 57 99 20.

Med venlig hilsen
Ribe Dyrskue
Jens Christiansen

         ____________________________
Ribe Dyrskue    Jens Christiansen    Tlf. 25 57 99 20    info@ribedyrskue.dk    Ribedyrskue.dk

Facade / m Dybde / m Pris / kr. Gratis adgangsbilletter Gratis p-billetter
6 8 1.200 2 2
8 8 1.450 2 2

10 8 1.700 3 2
12 8 1.950 4 3
16 8 2.450 4 3
10 16 3.350 6 4
15 16 3.720 6 4
20 16 4.600 6 4
24 16 4.850 7 4
30 16 5.225 8 5
40 16 5.850 10 6
46 16 6.225 11 7

Strøm koster 850 kr. og flagstænger 150 kr. pr. stk.



TILMELDINGSBLANKET
_____________________________________________________
Firmanavn

_____________________________________________________
Dato Underskrift

                  _____________________________________________________
                  E-mail adr. mobil

Jeg vil gerne have en anden stand med størrelse angivet i skemaet herunder:

STØRRELSE PÅ STADEPLADS

8 m i dybden x m facade

16 m i dybden x m facade

Skriv det ønskede antal facademeter

BESTILLING AF FLAGSTÆNGER, EL OG GÆSTEKORT

Flagstænger stk.
á 150 kr. ekskl. moms (Betales inden skuet sammen med 
stadeleje)

El stk.
220 V á 850 kr. ekskl. moms (Betales inden skuet sammen 
med stadeleje)

Gæstekort  stk. (Betales efter skuet, men kun hvis kortet bliver brugt)

Prisen for gæstekort er 56 kr. pr. styk ekskl. moms.

Denne blanket indsendes pr. mail til adressen: info@ribedyrskue.dk  

Eventuelt kan dette skema sendes med brev til:

Jens Christiansen
Roustvej 126
6818 Årre

I  juni måned fremsendes faktura, billetter og øvrige materialer om dyrskuet!          


