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Inbjudan att boka handlarmonter
Nordia 2020 är en nordisk Frimärks- och Vykortsutställning som arrangeras i samverkan
mellan skånska föreningar tillsammans med de nordiska Filatelist Förbunden. Utställningen
äger rum 4–6 september 2020 på Malmömässan, Mässgatan 6, 215 32 Malmö (Hyllie). Detta
är samma lokaliteter som Malmex 2018 arrangerades i.
Malmömässan är belägen i Hyllie i södra delen av Malmö, endast ett stenkast från Hyllie
station med utomordentliga förbindelser med såväl Copenhagen Airport, centrala Malmö
som fjärrtåg. Även lätt tillgängligt med bil via yttre ringvägen, avfart Hyllie.
Handlare från hela Norden och internationellt inbjuds att delta. Det förutsätts dock att
medverkande handlare har registrerat företag i sitt hemland.
Öppettider
• Fredagen den 4 september 11:00-18:00. Officiell invigning sker 12:00
• Lördagen den 5 september 10:00-17:00
• Söndagen den 6 september 10:00-15:00
Handlarutrymme
Vi förfogar över en hel mässhall. Planen är att placera montrarna längs väggarna, samt ett
mindre antal större montrar mitt i salen. Däremellan kommer exponaten att visas. En
monter är 4 x 3 m och inkluderar bord, samt 4 stolar och ett extra bord att ha i montern. Det
är möjligt att boka ytterligare bord & stolar och annan inredning samt el, enligt separat
prislista, om så önskas. Alla montrar är hörnmontrar. All extra bokning sker via Malmö
Mässervice AB. Gratis trådlöst nätverk finns.

Tillgänglighet till handlarutrymmen
Handlare får tillgång till handlarutrymme fr.o.m. fredagen den 4 september 08:00. Vi
kommer även att finnas på plats för inlastning torsdagen den 3 september 12:00 – 18:00. Avoch pålastning sker under tak i särskild del av byggnaden, port öppnas via telefonkontakt.
Det finns vagnar att transportera material med.
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Parkering av fordon för handlare
Det finns goda parkeringsmöjligheter, men dessvärre är dessa avgiftsbelagda.
Bokning av handlarmonter
Bokning görs skriftligen, enklast via e-post, till handlare@nordia2020.se, ange Handlare som
ämne. Alternativt via brev till Ulf Nilsson, Riksvägen 4, 241 94 HURVA.
•

Enkelmonter SEK 7000 + moms

•

Dubbelmonter SEK 11000 + moms

•

Önskas större monter? – vänligen kontakta oss

Din bokning ska innehålla:
- Företagsnamn, adress, postadress, telefonnummer och e-postadress
- Vilken storlek på monter som önskas
- Företagets organisationsnummer, för utländska företag VAT-nummer
- Kontaktperson (namn, telefonnummer, e-postadress)
Extra inredning
För den som vill ha lite extra i sin monter har Malmö Mässervice tagit fram två färdiga paket
med inredning:
• För enkel monter: matta i valfri färg, sittgrupp bestående av runt bord 80cm ø + 4
stolar samt textramp med företagsnamn.
Pris: SEK 5600 + moms
• För dubbelmonter: matta i valfri färg, 2x sittgrupp bestående av runt bord 80cm ø + 4
stolar samt textramp med företagsnamn.
Pris: SEK 9100 + moms.
Detta beställs direkt från deras hemsida www.mass-service.se, notera att vanlig monterhyra
tillkommer.
Fakturering/betalning
Malmömässan kommer, genom EasyFairs, att fakturera handlare som blivit tilldelad
handlarmonter. En bokningsavgift på 20 % av monterhyran kommer att faktureras i samband
med bokningsbekräftelsen, resterande belopp faktureras cirka två månader före
utställningens början. Båda fakturorna med betalning per 30 dagar. Utebliven betalning,
enligt betalningsvillkoren, innebär att rätten till att delta med handlarmonter på
utställningen förloras.
Marknadsföring av utställningen
Frimärksutställningen 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 på adresser till är några av de sätt på vilket utställningen
kommer att marknadsföras.
Genom de nordiska nationella Filatelist Förbunden kommer även annonsering och
marknadsföring att ske i deras respektive medlemstidskrifter.
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Deltagande i palmarès
Traditionsenligt kommer denna att vara på lördagskvällen. Medverkande handlare som
önskar att delta har möjlighet att boka biljetter i samband med bekräftelsebrev av
handlarmontern.
Logi
Stora delar av Malmö Arena Hotel, tvärs över gatan från Malmömässan, kommer att vara
reserverade för utställningen. För detaljer och bokning se vår hemsida www.nordia2020.se
som uppdateras efterhand.

Välkommen att medverka på Nordia 2020!
Har du frågor, ring någon av oss:

Lars Nordberg
Ordförande i organisationskommittén
072-5446598

Ulf Nilsson
Handlaransvarig i
organisationskommittén
070-2863193

