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Døllefjelde – Musse Marked 
 

For 41. gang afholdes der Døllefjelde-Musse Marked i St. Bededagsferien.  

I år foregår det i perioden 2. – 5. september (uge 35) 
 
Markedet er meget velbesøgt og har et besøgstal på ca. 120.000 gæster  

i løbet af de 4 dage, når vi på traditionel vis afholder det i St. 

bededagsferien, som typisk falder i april eller maj måned.  

Der vil derfor være masser af kunder, der vil være interesserede i netop  

jeres varer eller tjenesteydelser uanset, hvilket sortiment I kan tilbyde. 

 

Til forebyggelse og sikring af udstillingerne er der hver aften og nat 

engageret hundevagt til rundering på pladsen.  

 

 

Størrelse på stadepladser: 

Stadepladserne er 10 meter i dybden og mindste facademål er 8 meter. 

Der skal tilvælges 220 v eller 380 v strøm på alle stadepladser. 

 

 

Priser:  

Pris pr. facademeter:  250 kr. 

Strøm 220 v: 275 kr. 

Strøm 380 v: 400 kr.   

 

En stadeplads med 8 facademeter fås dermed for kun 2.275 kr.  

 

 

Bestilling og betaling: 

Bestilling af stadepladser skal ske via hjemmesiden www.dfmm.dk,  

Betaling kan ske enten med dankort eller v/efterfølgende fremsendelse af 

faktura. 

 

Sidste frist for bestilling og betaling er 23. juli 2021  

 
Hvis du har specielle ønsker til stadepladsens placering, kan det anføres  

under bemærkninger - se stadepladsnumre fra 2019 i særskilt fil. 

 

Af hensyn til fordeling af stadepladserne skal bestilling via hjemmesiden  

ske hurtigst muligt. 

 
Annoncering 

Markedsavisen udkommer i 90.000 eksemplarer og husstandsomdeles på 

hele Lolland-Falster i samarbejde med Fritidsnyt. 

Der vil være meget fordelagtige annoncepriser – se prisliste herom  

 

Efter bestilling af stadeplads vil I blive kontaktet af en salgskonsulent fra  

Fritidsnyt vedr. annonce i markedsavisen. 

 

Som noget nyt vil det i år være muligt at tilkøbe yderligere markedsføring.  

Dette omfatter annoncering på storskærme på markedspladsen.  

(gælder kun annoncører i markedsavisen)                           
 

mailto:leif@dfmm.dk
mailto:laila@dfmm.dk
mailto:lone@dfmm.dk
mailto:steen@dfmm.dk
mailto:petrea@dfmm.dk
mailto:per@dfmm.dk
mailto:ole@dfmm.dk
http://www.dfmm.dk/

