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Invitation 
 

Vil du deltage på julemarked i København? 
 
Danske Kunsthåndværkere & Designere tilbyder professionelle nordiske udøvere pladser på 
julemarkedet VÆRK, der afholdes i Designmuseum Danmarks have de to første weekender i 
december i et stort opvarmet telt. Der er ledige pladser på den første weekend.  
 
Markedet henvender sig primært til et købestærkt publikum, der ønsker at købe kunsthåndværk 
og design af høj kvalitet.  
 

 
 
Foto: Designmuseets smukke have danner rammen for markedet. Fotograf Christoffer Askman.  

 
 
”Jeg kan varmt anbefale markedet. Har igennem tiden været med på mange nyopstartede 
markeder, og dette er det, der har haft ’købe-kunder’ fra starten, samt et godt eftersalg i det nye 
år.” - Karina Noyons, smykkedesigner og udstiller på markedet.  
 
 
Læs mere om markedet her: https://dkod.dk/vaerk/ 
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Markedsføring og PR 
Markedsføring varetages af Designmuseum Danmark og Danske Kunsthåndværkere & Designere. 
Alle deltagere opfordres desuden til at promovere markedet via eget netværk.  
Her omtales markedet: 
Nyhedsbreve, websites, sociale medier og pressemeddelelser 
25.000 flyers omdelt på Frue Plads Marked og andre store begivenheder i Danmark samt til 
hoteller og caféer i København 
600 plakater på Kultursøjler i København 
Annoncering i danske aviser (trykt og online)  
Annoncering ved den danske turistinformation 
 
Praktiske rammer 
Markedet holdes i et opvarmet telt i Grønnegården, Designmuseets have. 
Der er opstillet borde, og en stol til hver deltager. Teltet har fast gulv, og der er ovenlys.  
Der er ens mørkegrå duge på bordene. 
 
Natopbevaring 
Det er ikke nødvendigt at tage sine værker/produkter med hjem om natten, da teltet er placeret i 
en lukket have. Varelager kan placeres under bordet. Al opbevaring sker dog på eget ansvar. 
Der er ikke tegnet forsikring. 
 
Krav til udstillere 
Varer, der er til salg på VÆRK, skal være formgivet/designet af deltagerne selv og være udført 
under deltagerens kontrol. 
Salg af 2. sortering, udsalg og særlige markedstilbud er ikke tilladt. 
Deltagere forpligter sig til personligt at være til stede i åbningstiden, og at standen ikke pakkes ned 
før markedets afslutning. 
 
Fakta om markedet 
Det er 4. gang markedet afholdes.  
Markedet besøges af godt 5.000 gæster pr. weekend. 
Der er 37 deltagerpladser pr. weekend. 
Markedet arrangeres af Danske Kunsthåndværkere & Designere. 
 
1. weekend: 29.11 – 30.11 – 1.12 
2. weekend: 6.12 – 7.12 – 8.12 (fuldt booket)  
 
Åbningstider 
Fredag 12-17 
Lørdag: 10-17 
Søndag: 10-17 
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Adresse 
Designmuseum Danmark 
Bredgade 68 
1260 København K. 
 
 
Pris for en stand: 3200 DKK eks moms  
 
Tilmelding senest 30. september 2019 kl. 24.  
 
Skriv til administrations-og projektleder Helle Bjerrum hvis du vil høre mere eller tilmelde dig: 
hb@dkod.dk  
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