BLIV UDSTILLER PÅ
LEDREBORG LIVSSTILSDAGE
17. - 19. MAJ 2019 (St. Bededagsferien)
ALLE DAGE FRA KL. 10.00 TIL KL. 17.00
Ledreborg Slot afholder for 24. gang de traditionsrige Livsstilsdage i unikke og
spændende omgivelser. Udstillingen forener skønhed og inspiration i Ledreborgs
smukke slotspark, der - på grund af den centrale placering - kan nås fra alle større byer
på Sjælland indenfor en times kørsel.
HVEM KAN UDSTILLE?
Ordet ”Livsstil” favner bredt, og fællesnævneren er kvalitet - det være sig et produkt, en
service, et nyt koncept eller en trend, som skal præsenteres for et nysgerrigt og
købedygtigt publikum.
Livsstilsdage er tre indholdsrige dage, hvor kvinder, mænd og familier med børn får
inspiration indenfor hus, have, boligindretning, møde, velvære, sport, jagt, rejser og
gastronomi. Alle som beskæftiger sig med ”Livsstil” kan være med.
HVORFOR BLIVE UDSTILLER?
•
Personlig kontakt og salg til ca. 20.000 købedygtige forbrugere
•
Mulighed for at brande, promovere og sælge varer, tjenester og services
•
Samarbejde og netværk med andre udstillere indenfor samme branche
•
Mulighed for at udvide kundekredsen og øge kendskab samt trafik på eget
website/egen webbutik
•
Til kunder, forretningsforbindelser og medarbejdere følger 20 stk. fribilletter
ET UNIKT INDHOLD DER TRÆKKER GÆSTER TIL
Ledreborg Livsstilsdage udvikler sig konstant, og i 2019 kan vi blandt andet præsentere:
•
Timm Vladimirs køkkenskole, der dagen igennem dagligt underviser i madlavningens
kunst. Alle interesserede kan booke en plads og deltage i madlavningen.
•
Børneunivers med masser aktiviteter. Børneulykkesfonden kommer bl.a. med deres
populære trafiklegeplads og helteløb.
•
Søndags Yoga starter søndagen i samarbejde med ugebladet SØNDAG
•
En spændende forhindringsbane fra Reborn, fokus på sundhed og natur, masser af
inspiration til haven

HVAD KOSTER DET?
Vores stande koster fra 3.500 kr. ekskl. moms. Se mere og book her:
www.ledreborglivsstil.dk/for-udstillere/tilmeldingsformular-for-udstillere/

Hvordan bliver jeg udstiller?
Send en mail på event@ledreborgslot.dk eller ring på 46480038#2

