Norsk fellesstand på Frankfurt Book Fair
19.-23. oktober 2016
For første gang vil norske forlag, Forleggerforeningen og NORLA i år samarbeide om en stor
norsk fellesstand under bokmessen i Frankfurt. Dette blir en del av oppkjøringen til satsingen
på Norge som gjesteland under bokmessen i 2019. Den langsiktige profileringen av Norge og
norsk litteratur i utlandet og i Tyskland starter nå!
Alle medlemsforlag inviteres med dette til å delta på fellesstanden. Som deltager får forlaget
eksponert bøkene sine for et internasjonalt publikum, og de disponerer møtebord og
standens fellesområder. Den store fellesstanden gir mye bedre synlighet enn før for både
forlag og utstilte titler; dette er en unik mulighet til å profilere seg i det utenlandske
markedet! Som en del av satsingen har vi også redusert prisene.
Vi gleder oss til århundrets første norske fellesstand i Frankfurt, og håper dere blir med!
Meld deg på via denne siden innen 27. juni.
(Det er begrenset med plass – førstemann til mølla!)

Hva koster det, og hva inngår i prisen?
Ordinær deltakelse. Deltagende forlag betaler en fast deltageravgift i tillegg til en pris per
bok som skal stilles ut. Deltageravgiften dekker blant annet inngangsbillett og oppføring i
messekatalogen. Prisen per bok er lavere dersom du skal stille ut mange bøker.
Kun bøker. Forlag som ikke skal være tilstede på messen, men som ønsker å stille ut tre
bøker eller færre trenger ikke betale deltageravgift, og vil ikke bli oppført i messekatalogen.

PRISER (eks mva)
Deltageravgift
1 bok

4000
850

1 hylle (5 bøker)

3750

2 hyller (10 bøker)

6500

3 hyller (15 bøker)
5 hyller (en reol, 25 bøker)

8250
12500

I prisen inngår:











Transport av bøker tur/retur bokmessen. Forlagene leverer og henter bøker i Oslo
Ferdig oppsatt fellesstand med bøkene i hyller
Forlagsskilt over hylleseksjonen (felleshyllene får fellesskilt)
Inngangsbillett
Oppføring i utstillerkatalogen og et eksemplar av den
Mulighet til å booke møtebord på standen (påmelding kommer senere)
Mulighet til bruke standens fellesområder
Garderobe og noe oppbevaringsplass
Oppføring i forleggerforeningens oversikt over hvem som er tilstede på messen
Betjent infodisk med møteplaner og kontaktinfo over alle som deltar

Om bokmessen i Frankfurt
Bokmessen i Frankfurt er verdens viktigste møteplass for internasjonal bokbransje. Mer enn
7000 forlag, bokhandlere, oversettere, illustratører, trykkerier, filmprodusenter,
interesseorganisasjoner, forfattere, produsenter av digitale tjenester og andre
bransjeaktører fra mer enn hundre land møtes. De presenterer sine nyeste titler og
produkter, diskuterer internasjonale bransjespørsmål og forhandler om oversettelses- og
lisensrettigheter til litteratur.
Det organiseres en rekke foredrag, debatter, konferanser, lanseringer og møter.
Organisasjoner som Den internasjonale Forleggerforeningen (IPA) har eget program for sine
medlemmer.
Messens første tre dager er reservert internasjonale bokbransje. Så åpner messen for
publikum. Mer enn 285 000 personer besøker messen i løpet av de fem dagene den varer.
Bokmessen i Frankfurt har tradisjoner 500 år tilbake i tid.
Les mer på bokmessens hjemmesider.
Les mer på Forleggerforeningens hjemmesider.

Lurer du på noe?
Ta kontakt med Hege von Hirsch på hege@forleggerforeningen.no eller (+47) 419 15 003

