
 

 

 

Höstens miniatyrmässa 2018 

 

Välkommen lördag den 20 oktober på Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. 

Sista anmälningsdatum är den 24 september 2018 och då ska anmälan vara insänd. 

Bordshyran betalas så fort som anmälan är godkänd dock senast den 1 oktober 2018. 

 

Observera att anmälan inte kan göras efter den 24 september 2018. 

Max antal bord per utställare är 3. Antalet bord är begränsat så först till kvarn gäller. 

 

Vi ber dig fylla i anmälningsblanketten klart och tydligt. 

Skicka den till: 
massa@miniatyrsallskapet.se 

 

eller 
per post till: 
Stockholms Miniatyrmässa 
c/o Anne Ekström 
Järlasjöväg 14  
131 41 Nacka 
 

 

Har du frågor kring din anmälan: 

skicka e-post till massa@miniatyrsallskapet.se eller kontakta  
Agnes Svensson på tele: 070 658 84 95  
. 

Informationen och anmälningsblanketten kan även laddas ner från  Miniatyrsällskapets 

hemsida, www.miniatyrsallskapet.se. 

Vi tänker låta våra besökare rösta på ”Bäst arrangerade utställarbordet” igen. Hoppas 

detta kan kännas inspirerande! Priset för den som vinner, blir bordshyran för 1 bord vid en 

kommande mässa. Vinsten ska användas inom de två nästkommande mässorna. 
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Kan du inte komma på denna mässa men funderar på att komma nästa gång, meddela oss 

din e-postadress eller adress, så får du information om kommande mässa utskickad till dig. 

Uppgifter om mässorna kommer att uppdateras på vår hemsida. 

 
 
Praktisk information för nya utställare 

Det praktiska med hotel Anglais förutom dess centrala läge (T-banestation Östermalmstorg) 

är att man kan övernatta och/eller parkera sin bil där och ta hissen rakt upp till 

utställningslokalen. Hotellets garage kostar från 345 SEK/ dygn.  

Vill du inte parkera i hotellets garage finns många parkeringsplatser i kvarteren runt Anglais 

och Humlegården. Det är gratis att stå där på söndagar. Ett alternativ är garaget i närheten 

på David Bagares gata som kostar från 320 SEK/dygn. Närmare vägbeskrivning för dig som 

kommer med bil kan fås genom kontakt med oss. 

 

Ställer du ut ensam kom ihåg att ta med mat och dryck, om du inte vill köpa i hotellets 

bar/restaurang. Det finns flera matställen runt hotellet, t ex Seven Eleven och McDonald’s. 

 

Glöm inte heller att ta med 

 duk 
 lampor till borden 

 skarvsladdar och/eller förlängningssladdar markerade med ditt namn för att undvika 

hopblandning vid nedpackningen. 

 Namn eller företagsskylt, att sätta på eller vid bordet.  

Vi kan ordna en avbytare för t ex toalettbesök, namn & tele nr till avbytare. För att underlätta 

för avbytaren, är det bra om alla dina varor är prismärkta. 

 

Om man blir medlem i Scandic Friends får man 20 % på mat över 100 kr (ej dryck) under 

helgerna, gäller även om man inte bor på hotellet. Man registrerar sig på 

https://www.scandichotels.se/Stamgast/Bli-medlem-i-Scandic-Friends/ och får senare ett kort 

hemskickat efter ca 2 veckor. Man får rabatt för max 6 personer på samma kort. Visa kortet 

innan du ber att få notan. 

Hjärtligt välkommen! 

Miniatyrsällskapet 
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