
ET
GODT
FUND
Luksus loppemarked i MESSE C

Kom inden for i en verden af gode fund 
– fed retro og designer klassikere.

MESSE C slår dørene op 
lørdag den 1. oktober fra kl. 10.00 til 17.00. 

To haller fyldt med brugte fund 
fra møbler til designer tøj, tasker, lamper, 

samlerobjekter. m.v. 



Mød de professionelle fi rmaer, antikhandlere, 
genbrugs guld butikker, vintage forhandlere, 
som sælger designklassikere fra kendte møbel-
designere, keramik af kunstner der er kendte af 
fl ere generationer, vintage fund fra modeverde-
nen, tasker, smykker og unika i en hal. 

Vi sætter de kendte miljøer fra TV stævne i 
MESSE C – og laver en stor oplevelse med alt 
hvad hjertet begærer af retro fund, brugte klas-
sikere og sjove ting man lige pludselig ikke kan 
leve uden.

Så krydrer vi det med et stort samler område 
– hvor man kan fi nde den dims der mangler til 
PH lampen, den del der skal til for at gøre ens 
samling af våben, medaljer o.l. komplet eller den 
fi gur i Royal CpH man lige mangler på hylden.

Hal D er det professionelle univers hvor an-
tik fi rmaer præsentere deres bedste fund for 
publikum.

Hal E er luksusloppemarked for alle – her kan 
du og dine venner tømme skabe, skuffer og lof-
tet for jeres luksus design, møbler der er klas-
sikere men for gode at give væk – modetøj af høj 
kvalitet der er tidsløst og sko, tasker m.v. af top 
kvalitet og sælge det på det store luksus loppe-
marked.

I kan leje et bord eller fi re I bestemmer, bare 
jeres udvalg af ting til salg er trofast over for 
begrebet et godt fund af høj kvalitet. Husk det 
må kun være gode brugte ting I sælger på jeres 
stand – ingen nye ubrugte ting.

Vi pakker hele markedet ind i spændende events 
i løbet af dagen, vurderinger, tips til at peppe je-
res fund op – styling og nye boligtendenser.

VELKOMMEN TIL ET GODT FUND 
LUKSUS, VINTAGE & DESIGN LOPPEMARKED I MESSE C

KOM OG FIND DIN SKAT!

BLIV VURDERET FRA TOP TIL TÅ...



Vestre Ringvej101   //   7000 Fredericia 
+45 7592 2566   //   messec@messec.dk   //   messec.dk

PRIS I HAL E
FOR PRIVATE 

1 bord 180 x 80 cm kr. 850,- 

Efterfølgende borde pr. stk. kr. 150,- 

El-stik på standen kr. 850,-

Alle priser er inkl. moms. Der er ikke 
mulighed for at tilkøbe tekniske 

ydelser. Pladserne fordeles efter 
først til mølle princippet og 
oplyses i ugen op til loppe- 
markedet pr. mail. Pladsen 

skal være betalt inden 
markedets start og 

er bindende.

PRIS I HAL D 
FOR FIRMAER

12 m2 - kr. 3.500,-
3x4 mtr opbygget med vægge 
mod nabostand og bagvæg

24 m2 - kr. 5.500,- 4x6 mtr 
med bagvæg og 2 åbne sider

36 m2 - kr. 7.500,- 6x6 mtr 
uopbygget med 4 åbne sider

Alle priser er ekskl. moms 
og de tekniske ydelser 
tilkøbes efter behov i 
vores webshop.

BESTIL STAND NU! 
Book stand på www.etgodtfund.dk - ring til os eller 
send os en mail. Hvis du booker din stand online eller 
via mail, så husk venligst at oplyse, hvilke produkter 
du vil udstille.

ÅBNINGSTIDER 

Lørdag den 1. oktober 2016

kl. 10.00 - 17.00

LOPPE FACTS

KONTAKT 

Helle Dyg Nielsen
hdn@messec.dk // Tlf. 21 59 00 06

Hanne Iversen
hi@messec.dk // Tlf. 21 59 00 07

Line Dam Kjær
ldk@messec.dk // Tlf. 27 77 00 35

FIRMAER
I Hal D er der plads til professionelle  rmaer, antik- 
handlere, butikker med genbrugsguld, vintage for- 
handlere og professionelle udstillere. Her er stande- 
ne af en vis størrelse og med opbygning. I Hal D er der 
også plads til professionelle samlere.

PRIVATE
I Hal E er der mulighed for at købe en plads, med et 
eller  ere borde efter ønske – hallen er forbeholdt 
private, der ønsker at deltage på loppemarkedsdelen 
med deres designvarer.


