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Kære udstiller - HL17  
 
Om 3 uger slår vi dørene op for HL17. Det er blevet Have&Landskab’s år og vi glæder os 
voldsomt meget til at se jer. Solen er bestilt, regnen har været her og nu mangler vi blot jer 
og en masse gæster.  
 
Mere end 11 måneders forberedelser er gået og vi har flere udstillere end nogensinde, 274 
stande vil der være at finde på Have&Landskab 2017.  
Vi har navngivet områderne på nye og mere fortællende måder, der er ny indgang i syd, et 
buskeprojekt, en publikumspris, en innovationspris, et stærkt program på fagligt forum 
samt en række demo aktiviteter.  
 
Vi har med andre ord gjort vores bedste for at skabe den sjoveste, klogeste, største 
og mest spændende udstilling nogensinde.   
 
 

Vigtig information – læs, print og gem.  
 

1) Vores hjemmeside er rygraden i alt hvad vi gør, så tjek altid 
www.haveoglandskab.dk 

 
2) Har du tjekket din profil på hjemmesiden? www.haveoglandskab.dk/udstillere/ 

Brug vejledningen du tidligere har modtaget fra os.  
 

3) Har du fortalt dine kunder og potentielle samarbejdspartner at du er på HL17?  
Jeres succes er vores succes, så den bedste markedsføring vi kan gøre for 
hinanden er at vi alle sender invitationer ud. Brug derfor dette link 
www.haveoglandskab.dk/besoeg/ og sende gæsteregistreringen ud til alle I kender 
www.haveoglandskab.dk/gaesteregistrering/ 
HUSK at sende invitationen ud flere gange.  

 
4) Har du husket at bruge banner og logo? Fortæl omverdenen at I er i Slagelse den 

30.,31. august og 1. september. Brug evt. vores logo og signatur banner som du 
finder her www.haveoglandskab.dk/2017/06/havelandskab-logo-signatur-banner/ 

 
5) Hent dit udstiller kort til dig og dine kolleger. 

http://www.haveoglandskab.dk/gaesteregistrering/ Alle skal bære gyldige personlige 
adgangskort, som vises og scannes ved indgangen. Adgangskortet skal oplyse 
personnavn og navn på virksomheden. Alle skal registrere sig. Først når du har 
registreret dig kan du benytte det login som kommer med din billet.  
Under registreringen vælger du som organisatorisk niveau “udstiller”. Du kan altid 
vende tilbage og skrive flere på listen. Du skal blot benytte det login du modtager 
efter første registrering.  

http://www.haveoglandskab.dk/
http://www.haveoglandskab.dk/udstillere/
http://www.haveoglandskab.dk/besoeg/
http://www.haveoglandskab.dk/gaesteregistrering/
http://www.haveoglandskab.dk/gaesteregistrering/
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6) Uden mad og drikke, dur udstillingen ikke! – BESTIL MAD  
Vi har gjort os umage for, at I kan forudbestille mad i år og Meyers har stillet deres 
webshop til rådighed – vi ved godt, at den ikke er 100% skræddersyet til formålet, 
men læs vejledningen og køb din mad allerede nu. 
www.meyersmad.dk/bestil-mad/catering/sasonmenuer/have--landskabsmessen/ 

 
Sandwich bliver leveret gratis til jeres stand, hvis I ønsker det. Bestilling foregår via 
Meyers cateringwebshop  

 
7) Tilkøb ”LAST MINUTE” 

Have&Landskab samarbejder med en række professionelle leverandører af alt det 
en udstiller kan drømme om. Har du ikke fået bestilt eller mangler du, kan det gøres 
frem til 17.august.  

 
8) Har du spændende aktiviteter på din stand? 

Vi tilbyder samtlige udstillere at profilere deres aktiviteter på haveoglandskab.dk 
Har I noget spændende, fagligt interessant og væsentligt for profileringen af den 
grønne branche, så lad os høre om det. Vi skriver det gerne i programmet.  
 

 
 
 
 
 

 
Læs videre … 
der kommer mere på de næste sider  
 
 
 

 

 

http://www.meyersmad.dk/bestil-mad/catering/sasonmenuer/have--landskabsmessen/
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Under opbygning og afvikling 
 

1) Udstillingsområdet er fuldt indhegnet, og hele udstillingsområdet vil uden for 
udstillingens åbningstid blive bevogtet af vagtselskab.  

 
Bevogtningen er fra fredag den 25. august kl. 20.00 til mandag den 04.september 
kl. 8.00.  

 
2) Opstilling og opbygning. Udstillingsområdet er åbent fra fredag den 25. til tirsdag 

den 29 august - hverdage fra kl. 7.00 til 19.00. Lørdag og søndag kl. 9.00 til 15.00. 
Vi er på området hele ugen, så der kan laves aftale om opstilling.  

 
3) Ingen indkørselstilladelse kræves vi står ved alle indkørselsveje og guide jeres 

chauffører. DERFOR husk at forsyne alle med de nødvendige informationer: Stand-
nummer og navn på udstillervirksomhed  

 
4) Ingen kørsel Der må ikke køres på området efter kl. 8.00 den 30/8. Der må ikke 

parkeres på udstillingsarealet, kun på anført P-plads bagerst på Maskinmarken. Om 
aftenen den 29. august klargøres telte til indgangene og gennemkørslen fra 
Valbyvej til område D (Torvet) vil derfor været spærret.  

 
5) Assistance Der er aflæsse-assistance til alle udstillingsområder. Maksimal 

enhedsvægt til aflæsning er 4000 kg. Der er 3 aflæssepladser, og på plads 1 også 
en afkørselsrampe. Desuden er der placeret en afkørselsrampe på område A. 
Aflæsse/læsse-assistance foretages af maskinfører med truckcertifikat.  
Vigtig! Have&Landskab er ikke ansvarspådragende ved levering af såvel læsse 
som aflæsseassistance. Husk at sikre jer at I har en transportforsikring, der dækker 
ved af- og pålæsning af udstyr. 

 
6) TJEK jeres forsikringer, det er udstillernes egen forsikring, der skal dække skader 

og tyveri på udstillede genstande. Både hvad angår skader på de udstillede 
genstande, skader på tredjemand samt skader på udstillingsarealet eller 
udstillingsværtens ejendom, samt skader opstået ved modtagelse af 
aflæsse/læsse-assistance fra HL17. 

 
7) Stand placering Alle stande er afsat med hjørnepæle, og stand-nummer er 

placeret i forreste højre hjørne, når man står på vej/sti og kikker ind på standen. Er 
man i tvivl om placering så kontakt servicepersonale. Standnummer skilte må 
ikke fjernes, a.h.t. gæster og servicepersonale 

 
8) På maskinmarken må der ikke bores eller graves dybere end 50 cm. Dette er et 

absolut krav, da DONGs hovedgasledning fra Nordsøen har linjeføring under dette 
område.  
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9) Strøm Der vil være strøm i tavlerne fra mandag morgen den 28. august. Husk at 
medbringe egen kabeltromle. Der kan max. trækkes 10. amp. på 230 v tilslutning. 
Det er udstillerens eget ansvar, at standens installationer er i orden, og udstillingen 
kan forlange frakobling ved gentagne udfald på generatoren. 

 
10)  Forplejning og service under opbygning Der vil være mulighed for at købe mad 

under opbygningen. I kan ved brug af denne formular 
https://goo.gl/forms/U753OTLkdXweJmHl2 
kan I forudbestille mad til henholdsvis mandag den 28. og tirsdag den 29. august.  
Der vil være service på toiletterne der er opstillet på maskinmarken.  

 
11)  Indkørsel og logistik Oversigtsplanen er vedhæftet 

Adgang til Skovhuset, Skoven, Sport & Leg (S) Fra Elmedalsvej 
Adgang til Torvet (D) -  Parken (C) – Strøget (B) og Maskinmarken (A) fra Valbyvej.  
Der er placeret skilte på både Elmedalsvej og Valbyvej med Indkørselsbogstaverne 
og i område A yderligere med nummerering af jernpladevejene på området.  

 
12)  Retur/ud- kørsel: 

Der er ensretning på al færdsel og al retur/udkørsel fra området foregår via C.A 
Olesensvej, med mindre servicepersonalet anviser anden rute 

 
13)  Al kørsel foregår på indrettede veje og på egen stand. Personbiler og mindre 

varevogne kan i opstillingsdagene parkere på området hvor underlaget tillader det.  
Ingen køretøjer må forlades af chaufføren på kørevejene.  
 
 

 
Lad os alle bidrage med højt humør, store smil og positiv energi, så det bliver en 

god Have&Landskab for alle. Pas godt på hinanden. 
 

Har I spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte os. 
 

I ønskes alle en fantastisk udstilling, rigtig god Have&Landskab. 
 
 

 
Mange hilsner 

 
Udstillingsleder 
Dina Overgaard 

 
 
 
 

https://goo.gl/forms/U753OTLkdXweJmHl2
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