Inbjudan till Ras- och Specialklubbstorg på MyDOG 3–6 januari 2020!
Västra Kennelklubben och Svenska Mässan inbjuder er till deltagande på Ras- och
Specialklubbstorget under MyDOG 2020. Vi hoppas att ni vill delta, anmäl din klubb så
snart som möjligt på bifogad blankett och sänd in den till oss per mejl eller brev.
OBS! Begränsat antal platser. Anmälningarna hanteras i turordning, senaste datum
för anmälan är den 29 oktober 2019.
Allt detta ingår för endast 595 kr (inkl moms):









3x2 meter monteryta
Vitmålade väggar
Belysning
Tillgång till el
1 st fällbord och 2 st stolar
6 st entrébiljetter per mässdag, samt 30 st införselbevis till hund för alla 4 mässdagar
Presentation i mässprogram och på MyDOG:s hemsida
Pris för extra yta: 595 kr per kvm

OBS! Entrébiljetter och införselbevis kommer att mejlas som digitala koder tillsammans
med orderbekräftelse, placeringsskiss och praktisk info efter anmälningstiden passerat.
Den som ställer ut på Ras- och Specialklubbstorget förbinder sig att:
 Bemanna montern varje dag under öppettiderna Kl. 9-17 fredag till måndag
(eller tills tävlingarna är slut)
 Representativa hundar och kunnig personal på plats i montern under ovan tider
 Marknadsföra sitt deltagande på MyDOG och utställningen i sina sociala medier,
klubbens hemsida och i medlemsutskick
TÄVLING!
Under utställningsdagarna kommer de tre bästa rasklubbsmontrarna att utses och
belönas med fina priser. Vi kommer att belöna den monter som vi tycker har uppfyllt
nedan kriterier på bästa sätt. Prisutdelning 4 januari.
Kriterier:
 Välkomnande - Att montern ger ett välkomnande och trevligt intryck som bjuder
in besökaren.
 Bemötande – Omhändertagandet av den intresserade.
 Raspresentation - Att rasen presenteras på ett informativt och tydligt sätt, både
visuellt och genom monteragerandet.
 Monterutseende – Monterns design och kreativitet.
Rasparaden:
Varje dag kommer den uppskattade rasparaden tillbaka, ca kl 14:00. Den klubb som
ställer ut på Ras- och Specialklubbstorget har skyldighet att ingå med minst en hund
och en förare som en del av rasparaden. Samling sker senast ca 13:45 bakom ridån
vid finalringen.
Frågor? Kontakta isabella.lundin@svenskamassan.se tel. 031-708 8047.

Monteranmälan till Ras- och Specialklubbstorg MyDOG
3-6 januari 2020
Klubb: ……………………………………………………………………………………………………………
Kontaktperson:…………………………………………………………………………………………….
Organisationsnummer:………………………………………………………………
E-postadress: ……………………………………………………………………………………………..
Adress:……………………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………
Följande ras/raser presenteras i montern…………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………….
Vi förbinder oss att ha montern bemannad med personal och
representativa hundar fredag-måndag mellan kl. 09.00 och ca
17.00.
Underskrift……………………………………………………………………………………………………
Sista anmälningsdag: 29 oktober 2019.
Blanketten skickas till Svenska Mässan, MyDOG 2020, 412 94 GÖTEBORG
eller mejla till: info@mydog.se
https://svenskamassan.se/integritetspolicy/

Skall vi inte åka snart?
i

