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Handlare på SFF kongress 2018 – inbjudan att medverka
Förnyat upplägg
Nyhet
Vykortsmässan som brukar arrangeras i Limhamn i början av mars flyttas och samordnas
med SFF kongressen. Vi får alltså ett mycket större intresse för arrangemanget. Tiden utökas
också till kl 14.00 på lördagen. De som redan anmält sitt intresse får automatiskt utökat
utrymme till tre bord a 1,8m eller motsvarande.
Inledning
SFF kongress 2018 genomförs i Malmö (på Quality Hotel VIEW) 6-8 april 2018. I samband
med denna bereder vi traditionsenligt plats för handlare att sälja till kongressdeltagare och
andra intresserade. Den traditionsenliga Vykortsmässan i Limhamn kommer också till
kongressen.
Kongressen hålls i Hyllie i södra delen av Malmö. Det är god tillgänglighet med Hyllie station
ett stenkast från hotellet. Förbindelser både med Kastrup och centrala Malmö såväl som
fjärrtåg. Även lätt tillgängligt med bil via yttre ringvägen, avfart Hyllie.
Då kongressen samlar filatelister från hela Sverige, även många lokala samlare väntas också
närvara är handlarmedverkan viktig. Handlare från Sverige inbjuds därför att delta. Handlare
från övriga länder kan delta i mån av plats. Det förutsätts dock att medverkande handlare
har registrerat företag i sitt hemland.

Handlarutrymme
Vi förfogar över en stor sal (ca 300m2) som samtliga handlare samsas i. Planen är att placera
borden längs väggarna och mitt i salen kommer en utställning att visas. En monter består av
tre bord front och bord bakom. Det är möjligt att boka flera bord. Utanför salen finns en
foaje där organiserande klubbar och specialförbund visar sina utställningar. Det finns hiss
från garage till foajen vilket underlättar transporter. Trådlöst nätverk finns tillgängligt.
Planerad tid för försäljning är 12:00-17:00 fredag till 9:00-13:00 lördag. Utanför säljtid är
salen låst och larmad.
Tillgänglighet till handlarutrymmen
Handlare får tillgång till handlarutrymme fr o m fredagen den 6 april kl 10:00.
Bokning av handlarutrymme
Bokning görs skriftligen, enklast via e-post, till ulf.nilsson@fmd.m.se, ange Handlare
Kongress som ämne. Alternativt via brev Ulf Nilsson, Riksvägen 4, 241 94 HURVA. Först till
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kvarn gäller (poststämpelns datum gäller). De handlare som redan anmält intresse till
utställningsledningen måste bekräfta sin bokning genom att lämna uppgifter enligt nedan.
Kostnad för en monter är 2000 kr (3 bord a 1,80m). Det är också möjligt att boka ett bord för
700 kr och två bord 1400kr.
Intresseanmälan ska innehålla:
- Företagsnamn, adress, postadress, telefonnummer och e-postadress
- Hur många bord som önskas
- Företagets organisationsnummer (motsv för icke svenska företag)
- Kontaktperson (namn, telefonnummer, e-postadress)
- Ev bokning av hotellrum (enkelrum, dubbelrum).
Fakturering/betalning
Utställningen kommer att fakturera handlare som fått handlarutrymme. Fakturan kommer
att skickas ut 6 månader före kongressen och har 30 dagars betalningstid. Utebliven
betalning i tid innebär att rätten att delta i utställningen omedelbart förloras. Av fakturan
framgår även IBAN och BIC.
Marknadsföring av utställningen
Kongressen kommer att marknadsföras på många sätt.
Artiklar i filatelipressen, artiklar i riks- och lokalmedia i Sverige, reklamblad genom
medverkande handlares och auktionsfirmors försorg, länkar på internet till utställningens
hemsida, affischering i kommunerna i Skåne, informationsblad till alla frimärks- och
vykortsföreningar som vi kan få tag i adresser till är några av de sätt på vilket kongressen
kommer att marknadsföras.
Parkering av fordon för handlare
Ett antal parkeringsplatser kommer att reserveras för lossning och lastning, vakter kommer
att vara närvarande för att underlätta för handlarna. Parkeringen är avgiftsbelagd.
Deltagande i utställningsbanketten
Deltagande handlare är självfallet välkomna att delta i utställningsbanketten. Detaljer om
detta kommer i bekräftelsebrev.
Logi
Stora delar av Quality Hotel VIEW kommer att vara reserverade för kongressen.
Hotellreservation kan ske i samband med intresseanmälan. Enkelrum 888 kr exkl moms/natt.
Dubbelrum kostar 1067 kr exkl moms/natt.
Boka gärna redan idag med bokningskod:
e-post: reservations.view@choice.se Bokningskod: ”Sveriges Filatelist Förbund”

Har du frågor, ring någon av oss
Välkommen att medverka i SFF Kongress 2018
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Lars Nordberg
Ordförande i organisationskommittén

Ulf Nilsson
Handlaransvarig i
organisationskommittén
070-2863193

