Så er vi klar til at byde velkommen til Ølfestival
2019.

VELKOMMEN
Vi glæder os til at, rigtig mange nye og tidligere udstillere igen har lyst til at give de danske
forbrugere en oplevelse ud over det sædvanlige. Derfor ser vi frem til at igen at kunne vise det
meget store og varierede udvalg, der i dag findes på den danske ølscene – både fra de mange
små og store bryggerier i skøn forening med de mange importerede øl, der findes på det
danske marked.
Som arrangører ser Danske Ølentusiaster frem til endnu en Ølfestival i Lokomotivværkstedet
og håber, at vi i samarbejde med rigtig mange udstillere kan skabe endnu en unik øloplevelse.

BOOKING AF STAND
Igen i år vil I kunne booke stand online. I vil kunne booke en stand eller flere på denne
hjemmeside og jeres ordrebekræftelse og faktura er samtidig jeres kontrakt. Det koster
1.000,00 kr. ex. moms pr. stand i depositum, dog max. 5.000 kr. pr. bestilling.
Når standen er booket og depositum er betalt, så accepterer I dermed vores betingelser for
afbudsfrister. Frist for tilmelding og eventuel afmelding til Ølfestival 2019 er fredag
den 15. februar 2019.

Afbud
Der gælder følger regler for afbud til Ølfestival® 2019.
Afbud modtaget (datoer inklusiv)
Senest fredag 15. februar 2019
Fra lørdag16. februar - mandag
1.april 2019
Fra tirsdag 2. april – lørdag 25. maj
2019

Opkrævning
0 % af standlejen
50% af standlejen ex.
depositum
100% af standlejen ex.
Depositum

SPØRGSMÅL- SVAR
På denne her hjemmeside findes alle de relevante informationer om Ølfestival 2019, men vi
svarer naturligvis gerne på alle jeres spørgsmål. Så har I brug for yderligere information så
kontakt Danske Ølentusiasters sekretariat via e-mail sekretariat@ale.dk eller på 45 82 34 00,
hvor der er telefontid mandag til fredag fra 09.00 – 12.00.

BESTILLINGER
I vil fra medio februar 2019 modtage information om, hvordan I bestiller parkering,
gæstebilletter, forplejning etc. Det er også fra dette tidspunkt I kan give os besked om ekstra
strøm ønsker, antal fadølsanlæg og køleskabe I medbringer.

UDSTILLER – MARKEDSFØRING Ved Ølfestival 2019 opretter vi igen en online festivalguide, som giver alle udstillerne mulighed
for at kunne markedsføre sig selv før, under og efter festivalen. Via et separat link vil hver
udstiller kunne logge sig på og selv uploade billeder, fortælle om sig selv og bryggeriet,
beskrive alt det øl man har med på Ølfestivalen, lægge youtubeklip op.
Det vil alt sammen blive markedsført via foreningens facebookside, ale.dk og beerfestival.dk.
Under Ølfestivalen er man som udstiller velkommen til at markedsføre sig selv både inden og
uden for sin stand. Det må dog ikke være til gene gæsterne og de andre udstillere. Det er ikke
tilladt at udskænke smagsprøver uden for sin egen stand.
Udover at gæsterne får udleveret smageglas og program, så vil man ved Ølfestivalen 2019
kunne tilkøbe en trykt ølguide over alle de tilmeldte øl. Det giver mulighed for dem der gerne
vil notere ned.

HØJT SKUM
Henning Palm
Festivalchef, Ølfestival® 2019
Danske Ølentusiaster

