Norsk fellesstand på Frankfurt Book Fair
Hall 5.0 A53
10.-14. oktober 2018
Alle medlemsforlag inviteres til å delta på den norske fellesstanden under bokmessen i Frankfurt i
oktober 2018. Som deltager får forlaget eksponert bøkene sine for et internasjonalt publikum, og
mulighet til å reservere møtebord og standens fellesområder. Les mer bokmessen i Frankfurt på
Forleggerforeningens hjemmesider.

Meld deg på til hege@forleggerforeningen.no innen 25. juni.
Påmeldingen må inneholde informasjon om forlag, kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og
antall bøker. NB: Påmeldingen er bindende.

Det er begrenset med plass. Hvis det blir fullt, vurderer vi om hylleplassen må omfordeles. Dere får
en endelig bekreftelse på påmeldingen innen 25. juni.

Hva koster det?
Forlagene betaler en fast deltakeravgift i tillegg til en pris per bok som skal stilles ut. Prisen per bok er
lavere dersom du skal stille ut mange bøker. Forlag som ikke skal være tilstede på messen, men som
ønsker å stille ut tre bøker eller færre, trenger ikke betale deltakeravgift.
PRISER (eks mva)
Deltakeravgift
1 bok

4000
850

1 hylle (5 bøker)

3 850

2 hyller (10 bøker)

6 650

3 hyller (15 bøker)
5 hyller (en reol, 25 bøker), inkluderer eget møtebord

8 450

1

12 800

Hva inngår i prisen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Inngangsbillett for én person
Transport og oppsett av bøker
Forlagsskilt over hylleseksjonen. Felleshyllene får fellesskilt
Mulighet til å reservere møtebord på standen. Forlag som har bestilt en reol eller
flere, får eget møtebord
Mulighet til å bruke standens fellesområder
Tilgang til garderobe og noe oppbevaringsplass
Oppføring i Forleggerforeningens oversikt over hvem som er tilstede på messen
Standen er bemannet

Påmeldingen er bindende.

Viktige datoer
21. juni
25. juni
7. september
(ny dato!)

11. oktober kl. 17

Påmeldingsfrist til fellesstanden
Påmeldingen blir bekreftet
Frist for innlevering av bøker hos Forleggerforeningen. Bøkene sendes samlet til
messen, og blir ikke returnert
Mottagelse på den norske fellesstanden. Alle er velkomne

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