Stockholms Miniatyrmässa
23 mars, 2019
Utställaranmälan
Namn/företag:
Adress:
Telefonnummer:
E-postadress:
Personnummer/organisationsnummer:
Eventuell webbsida/Facebook/Instagram:
Mässlokal: Scandic Hotel Anglais, vid Stureplan, Humlegårdsgatan 23,
Stockholm. Gratis WiFi finns, be om uppgifter i hotellreceptionen.
Utställningstid: Lördag 23 mars, 2019 mellan kl. 10:00–15:00.
Uppackning från 07:30
Sista anmälningsdatum 10 februari 2019
Därefter tas inga nya anmälningar emot.
Bokning:
Jag bokar
400 kr.

bord (max tre bord). Varje bord är 60 x 120 cm och kostar

Summan är utan moms eftersom Miniatyrsällskapet är en ideell förening som är
momsbefriad.
BOKA DIN PLATS VIA: https://www.simplesignup.se/event/141790
När du fått besked om att du fått plats på mässan betala till Miniatyrsällskapets
plusgirokonto 407 12 52-3
BETALA SENAST den 25 februari 2019.
Bordshyran inkluderar max 2 personer per företag/utställare, om fler vill stå vid
bordet får de betala inträdesavgiften på 80 kr.
Summan betalas inte tillbaka vid eventuell avanmälan.

Skriv en kort presentation över det du kommer att sälja/ställa ut, ca 12 ord, till
broschyren och vår hemsida.

Sätt kryss i de boxar som stämmer för dig:
1 tar kreditkort
1 ställer ut ensam och vill därför ha avlösare för kortare stunder
Utställare ska dessutom vara införstådd med:
- att Miniatyrsällskapet och mässan drivs med ideella krafter.
- att utställaren själv ansvarar för transporten till och från mässlokalen.
- att Miniatyrsällskapet inte har några försäkringar som täcker eventuella
skador eller stölder.
- att medhavt extramaterial och lådor ska rymmas under bordet/borden.
Eventuellt undantag från detta får diskuteras i förväg med arrangörerna.
- att namn, kontaktuppgifter samt webbadress kommer att publiceras i
mässbroschyr, hemsida och sociala medier för marknadsföring
- att bilder på utställarbord/utställare kan komma att publiceras på
hemsida samt sociala medier för marknadsföring.
Till utställaravtalet bifogas vår personuppgiftspolicy.

Ort och datum:
Utställarens signatur:

Anmälan kan skannas och skickas till e-post massa@miniatyrsallskapet.se
eller skickas per post till
Stockholms Miniatyrmässa
c/o Anne Ekström
Järlasjöväg 14
131 41 Nacka
OBS! Vi lovar inga bordsplaceringar på mässan och när vi har satt ut alla
utställare ändrar vi inte.
LAMPOR – glöm ej lampor så dina produkter syns bra. Vi lånar ej ut
lampor.

