
STANDTYPER OG PRISER 
Udtrykket og markedet udvikler sig fra gang til gang.  
Det er muligt at købe en større stand ved at købe flere basis 
stande, hvor der hertil er forskellige opstillingsmuligheder.  

Aarhus, d. 24 august 2019 kl. 10 - 16
Godsbanen, Rå Hal, Skovgaardsgade 5, 8000 Aarhus C 

Basis standplads: 750 kr ekskl. moms - D: 2m x B: 3m  
Bord + Stol, 100 kr. ekskl. moms
Strøm, 200 kr. ekskl. moms
Vand, 300 kr. ekskl. moms 
___________________________________________ 

København, d. 31 august 2019 kl. 10 - 16
Absalon, Sønder Blvd. 73, 1720 København 

Basis standplads: 750 kr. ekskl. moms (inkl bord) 
D:1,5m * B: 2,25m
Udendørs plads: 550 kr. ekskl. moms (inkl bord) 
D: 2,5m * B: 3m 

STANDHOLDER OG PR
Herunder kan du se mere fra de sidste to markeder, 
samt video fra Plantemarkedet på Godsbanen i Aarhus. 
Baseret på tidligere markeder kalkulerer vi med besøgsantal på
ca. 3000 i Aarhus, samt ca. 3500 i København. 
Aarhus: www.facebook.com/events/938165043041174  
Kbh: www.facebook.com/events/2248524132075827
Video: www.vimeo.com/339931977 
 
HVORDAN ANSØGER JEG OM EN STAND? 
Hvis du gerne vil være en del af markedet, så send en mail med 
billeder og en beskrivelse af dit koncept og produkt til;  
plantemarkedet@plukk.dk.  
Herefter kigger vi på det samlede sortiment, så det bliver det 
bedst mulige marked for den besøgende.  

INFORMATIONER OG BETALINGER
Om din ansøgning godkendes, sendes en faktura
med 7 dages betalingsfrist.
Når betalingsfristen er overskredet er betalingen bindende og  
ikke refunderbar. 
Op til markedet, kommer en opfølgende mail med  
detaljerede oplysninger om markedet og opsætning. 
 
 

PLANTEMARKEDE T   
AARHUS, GODSBANEN - 24. AUGUST 2019 
KØBENHAVN, ABSALON - 31. AUGUST 2019 

HVAD ER PLANTEMARKEDET?
Plantemarkedet er et designmarked, der tilbyder den 
besøgende et bredt sortiment inden for;  
lækre planter, plantedesigns og planteprodukter. 
På Plantemarkedet har vi fokus på viden, kvalitet og æstetik, 
såvel som de nyeste tendenser i branchen.  
Med planter som omdrejningspunkt tilbyder standholderne 
på markedet produkter, der er inspireret af, tilhører eller  
understøtter planteuniverset.  
Vi udvælger standholdere som bl.a. sælger stueplanter, 
naturprodukter, øko-urter, tørrede blomster, plantedesigns, 
keramik, grafik, interiør, personlig pleje, planteudstyr m.m.

Plantemarkedet finder sted fire gange årligt, hvor to afholdes 
i foråret og to i sensommeren i hhv. Aarhus og København. 

HVEM ER BAG PLANTEMARKEDET?
Arrangørerne bag Plantemarkedet er Sacha og Andreas, som 
ejer plantevirksomheden Plukk og Plantecaféen i Aarhus.  
Vi tog initiativ til Plantemarkedet, da vi så et behov for et 
mere designpræget plantemarked. 
Ud over at vi hos Plukk står for at afvikle Plantemarkedet,  
er vi selv standholder. 
På den måde sikrer vi plantevolumen på markedet der efter-
spørges af de besøgende, vi ser markedet som standholder 
og samtidig understøtte jeres salg som standholdere.

INTENTION OG DEN BESØGENDE 
Som standholder bliver du en del af et marked i udvikling, 
der har over 3.000 besøgende. Med de mange besøgende 
og forskellige standholdere har du på markedet mulighed for 
at opnå et godt salg og kendskab til dit produkt, samt eta-
blere et netværk med andre plante- og designpassionerede 
besøgende som aktører. 

Vores primære hensigt med markedet er, at vi skal udfordre 
og fornye folks opfattelse af planter. Det gør vi ved, at samle 
dine skarpeste koncepter og produkter, som er relateret til 
planter og natur.  
Ud fra tidligere markeder, kan vi se, at den primære besøgen-
de målgruppe er kvinder mellem 25-45 år, hvor de besøgen-
de oftest kommer i vennepar eller med familie.  

tel. +45 6172 73 76 - plantemarkedet@plukk.dk - www.plantemarkedet.dk - @plukkdesignp l u k k


