LOKALER & SERVICE 2019
Kroner ekskl. moms
Priser inkluderer arrangementsansvarlig, billetsalg, standard markedsføring, rengøring, arrangementsbooking og miljøafgift

Primære lokaler
Dagsleje*, arrangementsdag
Dagsleje*, klargøring/nedpakning
*) halv dag eller kortere tid = 66% af dagslejen

kvm

Arena
2.500
35.700 kr.
23.800 kr.

Hal1
1.000
14.280 kr.
9.520 kr.

Timeleje
250 kr.
205 kr.
305 kr.
255 kr.
180 kr.
180 kr.

Dagsleje
1.000 kr.
820 kr.
1.220 kr.
1.020 kr.
720 kr.
720 kr.

Sekundære lokaler
Mødelokale 'Madsen' / Backstage med bad
Mødelokale 'Dyreborg' / Produktionskontor
Mødelokale 'Sjokoladen' / Backstage Lounge
Mødelokale 'Klein'
Multirum
Gammel Restaurant
Møde/konferenceteknik
Lille teknik pakke
Stor teknik pakke

Pakkepris
1.570 kr.
4.165 kr.

Food&Beverage og billetsalg
Arena Næstveds restauration og leverandører benyttes.
Arena Næstved varetager i udgangspunktet alt offentligt billetsalg.
- Ved brug af lejers eget billetsalg betales gebyr på kr. 10 per publikum
Aflysningsgebyr arrangementer
Aflysning mere end 2 måneder før arrangement
Aflysning mere end 1 måned før arrangmenet
Aflysning mindre end 1 måned før arrangement

25 % af lejeprisen
50 % af lejeprisen
100 % af lejeprisen

Der betales gebyr for lokaleleje, indlejet udstyr samt bestilt food & beverage

Hal2
2.000
28.560 kr.
19.040 kr.

Foyer
700
9.996 kr.
6.664 kr.

Stor Lounge
280
3.998 kr.
2.666 kr.

Lille Lounge
153
2.185 kr.
1.457 kr.

FOLKEOPLYSNINGSTAKSTER 2019
Kroner inkl. moms
Priser inkluderer arrangementsansvarlig, rengøring og arrangementsbooking

Primære lokaler
Timepris, hverdage 08.00-15.00
Timepris, hverdage 15.00-22.00 samt weekend
Miljøafgift pr. time

kvm

Sekundære lokaler*
Mødelokale 'Madsen' / Backstage med bad
Mødelokale 'Dyreborg' / Produktionskontor
Mødelokale 'Sjokoladen' / Backstage Lounge
Mødelokale 'Klein'
Kampsportsrum
Multirum
Gammel Restaurant
Omklædningsrum

½ Arena
2.500
130 kr.
170 kr.
3 kr.
Timeleje
250 kr.
205 kr.
305 kr.
255 kr.
180 kr.
180 kr.
180 kr.
150 kr.

*) der ydes kommunalt tilskud på 80% i haller og sekundære lokaler
Food & Beverage
Arena Næstveds restauration og leverandører benyttes.

Hal1*
1.000
320 kr.
425 kr.
3 kr.

Hal2*
2.000
640 kr.
850 kr.
6 kr.
Udstyr, opsætning mv
2 omklædningsrum ved leje af Hal1 eller Hal2
Ekstra omklædningsrum
Net og mål ved leje af Hal1 eller Hal2
Udskiftningsstole
Scoringsanlæg med bord
Tillæg ved harpiks på stole, vægge o.a. udenfor baner
Tællestole, stykpris
Bander
Rumindeling
Opvisningslys
Overnatning pr. person

Pakkepris
Inklusiv
105 kr.
Inklusiv
105 kr.
105 kr.
760 kr.
105 kr.
810 kr.
1.250 kr.
465 kr.
30 kr.

Aflysningsgebyr faste træningstider
Aflysning mindre end 1 måned før træningsdag
Aflysning mellem 1 uge og 1 måned før træningsdag
Aflysning mindre end 1 uge før træningsdag
Der betales gebyr for lokaler, indlejet udstyr samt bestilt food & beverage.
Der kan ikke opnås kommunalt lokaletilskud til aflysningsgebyr

500 kr.
750 kr.
1.000 kr.

EKSTRA MATERIALER OG YDELSER 2019
Kroner ekskl. moms
Scene max 180 m2 op til 0,8 m. højde, pr. podie
Scene max 180 m2 x 1,42 m. højde, pr. podie
Ekstra brandberedskab ved scene over 180 m2
Lift / Truck pr. dag

Arena

pris

65,00 kr.
140,00 kr.
pr. tilbud
900,00 kr.

230 v forlængerledning m. 3 stikdåse
380 v forlængerledning
Højtaleranlæg
Mikrofon
Lille mixer, 8 kanaler
Lille projektor m/lærred
Stor projektor m/lærred
Whiteboard post-it, 1 rl.
Indlejning af lyd, lys, backline, visuals, ekstra strøm mv
Opvisningslys pr. time pr. bane
Masking pr. meter
Gaffatape/dobbeltklæbende tape pr. rulle á 25 meter

30,00 kr.
55,00 kr.
1.200,00 kr.
330,00 kr.
900,00 kr.
1.400,00 kr.
2.300,00 kr.
230,00 kr.
pr. tilbud
150,00 kr.
55,00 kr.
400,00 kr.

Borde
Rundt ståcafebord Ø 80 x 110 cm.
Stole
Rumadskillelse 2 meter høj, pr. løbende meter
Bander pr. bane
Basketball gulv

25,00 kr.
35,00 kr.
15,00 kr.
90,00 kr.
900,00 kr.
6.500,00 kr.

Lufthavnsbånd 3 meter
Garderobestativ
Garderobebilletter pr. stk.
Fotokopi pr. stk.

30,00 kr.
55,00 kr.
1,00 kr.
2,00 kr.

Eksponering af egne sponsorer SKAL forhandles

pr. tilbud

Markedsføring, tryksager og annoncering
Security, billetering, seating o.a. afviklingsmandskab
Food&Beverage via Arena Næstveds restauration
Production manager, lyd- og lysteknik, scenecrew
Ekstra rengøring, klargøring mv., pr. mand / time

pr. tilbud
pr. tilbud
pr. tilbud
pr. tilbud
520,00 kr.

