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Hallingmarken
Nesbyen



Hallingmarken arrangeres nå for 53. gang og vi har den 
glede å innby til arrangementet, som i år blir i  perioden 
6. – 9. juli 2023.

Hallingmarken har en av   Norges største utescener og et 
nytt og moderne sanitæranlegg.

Med gode vegforbindelser til nabodalførene, stasjon på  
Bergensbanen og med nær kontakt med tettbebyggelser 
og byer i Buskerud, er Nesbyen et sentralt sted og et 
trafik knutepunkt.

Hallingmarken er en åpen varemesse, hvor det er 
meningen å få representert et vidt spekter av varer og 
tjenester.  Hallingmarken er et marked der kjøper og 
selger møtes.
Vi mener at nettopp Hallingmarken vil gi anledning til, 
på en meget tilfredsstillende måte, å møte et stort og 
kjøpekraftig publikum.

Åpningstider:
Torsdag – fredag 17:00–24:00
Lørdag 12:00–24:00
Søndag 12:00–18:00

Utstillinger og stands er åpne til kl 23:00 torsdag, 
fredag, lørdag og til kl 18:00 søndagen.

Vi satser på god markedsføring og reklame for arrange
mentet, ved bruk av pressemeldinger, egen messeavis i 
35.000 eks, annonsekampanje, plakater, nettsted ol.
Stort tivoliområde med flotte nye attraksjoner for alle 
fra Bergströms Tivoli.

Vi er kjent for å ha svært god underholdning alle dager 
og vil sørge for å ha topp artister under hele Halling
marken. Det blir lagt vekt på god og variert 
underholdning for alle aldersgrupper.

Vi ønsker hjertelig velkommen til 
Hallingmarken 2023

INNBYDELSE SCENEN
NOEN TIDLIGERE ARTISTER
• Vinnie
• Admiral P.
• Atle Pettersen
• Donkeyboy
• Tone Damli
• Jahn Teigen
• Wig Wam
• Alexander Rybak & Frikar 
• Hellbillies
• Aron Carter
• Maria Haukaas Storeng
• Madcon  
• Johnny Logan
• Nilsen/Fuentes/Lind/Holm 
• Asgeir
• CC Cowboys  
• Kathrina & The Waves
• Odd Nordstoga 
• Åge Aleksandersen
• A1
• Vengaboys
• Wenche Myhre
• D´Sound
• DDE
• Åge Sten Nilsen
• Maria Arredondo 
• HC Andersen
• Christian Ingebrigtsen 
• Kurt Nilsen  
• Liv Marit Vedvik
• Ravi & DJ Løv
• Queen Bees
• The Monroes
• Gaute Ormåsen
• Aqua
• Erik & Kriss
• Bonnie Tyler
• Morten Harket
• TIX
• Staysmann & Lazz
• SMOKIE
• BONNIE M
• 10CC
• Katastrofe
• Morgan Sulele
• Vidar Villa
• Atle Pettersen
• Dr Hook
• Staut
• Broiler
• Sie Gubba
• Erik & Kriss
• Mafred Mann
• Ballinciaga



1. Utstillingshall
Hallingmarken har en permanent 
utstillingshall med grunnflate på 286 
kvm. Av dette blir 180 kvm solgt som 
utstillingsareal. Av praktiske årsaker, 
må standene moduleres på 11 kvm 
(minsteareal), 22 kvm, 33 kvm osv.
Dybden på hver stand er 4,20 m og 
en bredde på 2,65 m.
Det er fremført elektrisitet til samtlige 
stands for uttak av strøm. 1fas 220 V 
16 A. Større strømforbruk må avklares 
og betales særskilt.

1 bod i innendørs hall   2500,
2 boder i innendørs hall   4000,
3 boder i innendørs hall   6000,

   

2. Utstillingsboder (hestesko)
Vi har 54 utstillingsboder med  
grunn flate på 6,25 kvm. Ved flyt
ting av mellomvegger kan disse gjø
res om til dobbeltstand, trippelstand 
osv. Hver stand har en dybde på 2,5 
m. Vegger og gulv er i tre og det er 
også her ført frem elektrisitet til hver 
stand for uttak av strøm. 1.fas 220 V 
16 A. Større strømforbruk må avkla
res og betales særskilt.

1 bod i utstillingsboder      1300,
2 boder i utstillingsboder   2000,
Boder utover     2 stk. 800, pr. bod
                                                                               

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Utendørs utstillingsområde
Det er stort utendørs utstillingsareal.
Av praktiske årsaker må dybde være 
enten 6 m eller 12 m. Arrangøren for
beholder seg imidler tid retten til å 
begrense leiearealet, samt plassering. 
Strøm er  inkludert, 220V 16 A.
For inntil 25 kvm 2000,
Utover dette 100, pr. kvm
Priser eks. MVA

4. Landbrukstand
Ta kontakt med arrangør, 
mobil: 480 70 300

5. Påmeldingsgebyr
Av ovennevnte standleie betales det 
inn et forskudd på kr 1000, inkl. mva 
som trekkes fra ved betaling ankomst. 
Dette skal innbetales ved påmelding 
og senest 1. mai. Beløpet refunderes 
ikke ved frafall av plass som er meldt 
etter 1. mai.

Kontonr.: 2351.05.01381

6. Utstiller/ parkeringskort
Utstillere vil få tildelt adgangsbillet
ter for 2 personer for alle dagene.          
Billetter utover dette betales med      
kr 400,. 
Parkeringskort koster kr 250, pr. kort.

Bobil/camping inne på messe      
området utenom stand. Kr 1000, inkl 
strøm. Begrenset område.

UTSTILLINGSFORMER

Priser eks. MVA

Priser eks. MVA
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Innsendt påmeldingsskjema er     
bindende og utstilleren hefter for 
den totale standleien, dette også 
dersom utstilleren uteblir. Standleie 
skal betales ved ankomst før stand 
blir tildelt.

Påmeldingen innen 15. mai 2023. Av 
hensyn til messens helhet, forbehol
der arrangøren seg retten til å anta 
eller forkaste en hvilken som helst 
påmelding, samt redusere påmeldt 
areal.

Utstilleren kan komme med ønsker 
om standens plassering, men 
av hensyn til messens helhet og 
arealutnyttelse, er arrangøren 
suveren ved henvisning av plass.

Bare produkter som er anmeldt kan 
vises på utstillingen. Nedpakking 
av stand skal ikke skje før messens 
slutt.

Salg av popcorn, sukkerspinn og 
slush er ikke tillatt!

Plakater ol. kan ikke settes opp på 
utstillingsområdet uten tillatelse av 
arrangøren. Demonstrasjon, bruk av 
film, høytaleranlegg ol. må meddeles 
og arrangørens bestemmelser om 
dette må nøye overholdes. 
Hallingmarken kan ikke  gjøres 
ansvarlig for skader som forårsakes 
av naturskade som ras, oversvøm
melse, tordenvær og kraftig regn
skyll.

Utstilleren er ansvarlig for ska
der denne har påført bygninger, 
innredninger, anlegg og personer.           
Utstilleren må nøye følge arrangø
ren og   myndighetenes direktiver og 
anvisninger og må godta endringer , 
omplassering ol. som arrangøren til 
enhver tid måtte finne nødvendig.

Arrangøren sørger for vanlig vakt
hold fra kl 22.00 dagen før messens 
åpning og til kl 08.00 dagen etter 
messens slutt, men påtar seg ikke 
noe ansvar for de utstilte varer, utstyr 
og tredje persons eiendeler. 

Utstilleren må selv dekke alle           
nødvendige forsikringer. Når        
utstillingen er slutt, skal  standen og 
utstillingsområdet  ryddes omgå
ende. Standen skal være fri for 
dekorasjoner, spiker, stifter, plakater
etc. 
Søppel og avfall må pakkes i sekker, 
esker ol. og legges i/ settes ved 
utsatte søppelkontainere.

I tilfelle forsømmelse, forbeholder 
arrangøren seg retten til å foreta 
nødvendig oppryddingsarbeid for 
utstillers regning.

Blir det slått ned staur, skal                
hullene  etter disse tettes. Større ting 
som hytter, ferdig hus, maskiner ol. 
kan etter avtale med arrangøren bli       
stående utover utstillingsdagene, 
men på eget ansvar.

Enhver påmelder anses bundet av 
dette reglementet, uansett om det 
er tatt forbehold av noe slag.

Utstiller må holde seg innen-
for tildelt område. Ved brudd på 
reglementet risikerer utstilleren 
å bli bortvist. Det gis i slike til-
feller ingen kompensasjon.


