
Hej 
 
Vi følger op på succesen fra 2010, og holder igen Akvamesse i Vejle, det foregår i weekenden d. 26-27 
februar 2011. Og tilmeldingen for standpladser er åbnet nu. 
 
På grund af det store besøgstal i 2010, har vi valgt at udvide messen, dels til hele weekenden, men også til 
2 haller, hvor der vil være nogle aktiviteter, foredrag mm. løbende over weekenden.  
 
Programmet som det ser ud lige pt. Er 
 
Lørdag kl. 10:00-16:00 er messen åben 
Lørdag kl. 16:30 - Foredrag m/Thue Grum-Schwensen fra Poecilia Scandinavia  
Lørdag kl. 18:00 - Fællesspisning mm. 
Søndag kl. 10:00-15:00 er messen åben 
Søndag kl. 11:00 - Foredrag m/Michael Jørgensen (rejeshoppen.dk) om opstart af akvarie. 
 
Alle akvarieforeninger er velkomne, vi laver et ”stue”arrangement hvor de kan udstille akvarier, bliver lavet 
lidt hyggeligt, med mulighed for at snakke med nye medlemmer. 
 
Samt flere tiltag – følg med på www.vejleakva.dk  
 
For at få fokus på vores messe går vi aktivt ud og:  
 
- Hænger flyer op, i hele trekantsområdet 
- Vejle Lokal radio, vil lave et indslag 
- Ugeavisen Vejle, vil lave en artikel 
- Tv-Syd vil prøve at komme hvis der ikke sker store ting andetsteds 
- Vejle nettv kommer og laver en reportage  
- Være meget aktive på internettet, bl.a. div. Forums, Lokus osv osv. 
 
Det praktiske 
 
Er du interesseret i en stand på messen så enten besvar denne mail eller send til admin@vejleakva.dk med 
antal meter, og om standen hovedsagelig har udstyr, guppy, rejer eller hvad det nu kan være.  
Bordene er 1,2m – skriv gerne hvor mange meter stand, samt hvor mange borde der skal stilles op. Prisen 
er kun kr. 60,- pr. m salgstand, for foreninger med salg er prisen 30,-.  
Vi skal have tilmelding med antal m stand Senest 10/1-2011 
 
Vi vil gerne være så alsidige som mulig, så vi forbeholder os retten til at afvise for mange ens udstillere, 
samt udstillere vi mener der ikke handler dyreetisk korrekt. Mht. sidstnævnte vil der være kontrol med om 
det er egne varer der er med på standen, så vi ikke får nogle ”uheldige” stande med stråmænd. 
 
Vi har hallerne fra fredag kl. 15:00, her begynder vi at sætte borde + akvarier op. Der er mulighed 
for overnatning i salen (standard gymnastiksal) – og der er vand/el/toiletter/brusere mm. til fri afbenyttelse 
– ønsker i overnatning, send lige en mail – det koster kr. 20,-, og så skal vi også nok sørge for 
morgenmad/kaffe  
 
På selve messen er der mulighed for at købe kaffe/sodavand/kage/pølser/brød. Ellers er der ca. 150 m til 
strøget/300 m til banegården. 
 

http://www.vejleakva.dk/
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I år regner vi med ca. 800 besøgende, sidste år havde vi lige under 500 igennem  
 
Jeres Navne fremgår på vores side, www.vejleakva.dk ,i ugeavisen samt på de foldere der bliver udleveret 
på dagen. 
 
Der vil være lotteri på vores stand med navnene på udstillere, samt sponsorer, vi er derfor meget 
taknemmelige for sponsorgaver til dette. Ønsker i at donere noget, send en mail med hvad, så vi kan få 
jeres navn med på div. Plakater til lotteriet. 
 
Betaling  for standpladsen, betales senest d. 7/2. Gert Jensen, vores kasserer laver en faktura som i får på 
dagen. 
 
Vi har en konto i Sydbank reg.:7030 kontonr.:1394212,  
 
 
 
Med venlig hilsen 
                                         
Vejle Akvarieforening 
 

http://www.vejleakva.dk/

