
 
 
 
 
 
Kære bilforhandler 

    

Aarhus, d. 6. marts 2019 

Vis din nyeste plug-in hybrid model frem for 25.000 aarhusianere! 

Aarhus Kræmmermarked vil i år prøve at kombinere det traditionelle kræmmermarked 

med det sidste nye inden for miljøvenlige Plug-In-Hybrid biler. 

Nyhed!  

Aarhus Kræmmermarked stiller i år en begrænset del af markedspladsen til rådighed for 

byens forhandlere af plug-in hybrid biler. Her kan du som forhandler præsentere de 

århusianske bilkøbere for sidste nye teknologi, med fokus på ”plug-in-hybrid”.  

Det er nemt! Reserver en plads til en eller flere af dine plug-in modeller i Kr. Himmelfarts 

ferien fra d. 30. maj til og med søndag d. 2. juni på Tangkrogen. Prisen pr. bil er kun  

kr. 3.000,- alt incl.  (4 x 6 m) for alle 4 dage. Som nævnt er der et begrænset antal 

pladser, og der bliver ikke udstillet traditionelle biler.  

Det praktiske  

Du er velkomment til at opstille en lille salgsdisk, parasol, beachflag e.l. Har du brug for 

et partytelt, kan der lejes ekstra plads til dette. Der må gerne uddeles flyers, postkort og 

visitkort m.m. til publikum. Af hensyn til de mange gæster og brugen af Tangkrogen, må 

bilerne kun udstilles på markedspladsen. NB! Der er vagter, der overvåger 

markedspladsen hele natten igennem. Forsikring m.m. er forhandlers ansvar. 

Mange nye kunder 

Hvornår har der været over 6000 gæster inde i din biludstilling om dagen? Løbende vil 

bil-arrangementet blive annonceret i højtalerne på pladsen, hvor også de enkelte 

mærker bliver annonceret. Før markedet vil arrangementet blive markedsført i Aarhus 

Kræmmermarkeds materialer både på print, digitalt og i TV. 

 Inkluderet 

Tema er ”Plug-In Hybrid biler på Tangkrogen i Kr. Himmelfartsdagene”.  Der udarbejdes 

en fælles flyer, hvor de udstillede modeller præsenteres, ligesom der printes en A3 

poster til opsætning i Jeres udstillingslokaler. 

Tilmelding 

Pladser udlejes efter først-til-mølle princippet. Tag derfor hurtigt kontakt til Aarhus 

Kræmmermarked på tlf. 4037 6411, eller send en mail til info@tangkrogen.dk  Her kan 

du også få svar på andre praktiske detaljer. 

 

Med venlig hilsen 

Aarhus Kræmmermarked 

Preben Hingeberg 
Kræmmermarkedschef 
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