TILLSAMMANS KAN VI GÖRA

FRIMÄRKETS DAG 18/3 2017
TILL EN SUCCÉ
Välkommen som arrangör!

Frimärkets Dag 2017, en dag då det verkligen är Frimärkets Dag – lördagen den 18 mars för oss i Sverige. I Danmark kommer Frimärkets Dag att genomföras 25 februari.
Huvudsyftet med Frimärkets Dag är att öka frimärksintresset med fokus på samlandet.

Huvudtemat i årets Frimärkets Dag presenteras kring 10/11
Den 16 mars 2017 ger Postnord ut tre nya frimärksserier och här kan man hitta aktiviteter som anspelar på motiven
Övriga aktuella frimärken är de som ges ut i januari 2017 och det kommer också vara möjligt för klubbarna att sälja
vissa artiklar från utgivningar 2016 såsom: Miniark Lunds universitet 350 år, Häfte Hjortdjur och Rulle Ute och
fiskar (Ekonomibrev).

Nyheter för Frimärkets Dag 2017 är:
– Specialprodukt till alla i klubbar som medverkar på Frimärkets Dag (ett
ark med två motiv av frimärken Slott, stämplat och signerat)
– Broschyr ”Svensk historia på frimärken” - Slott
För att vara med gäller:
• att ha en egen hemsida för att marknadsföra arrangemanget (endast krav för SFF-föreningar)
• att ha en kontaktperson som är huvudansvarig
• att vara på en publik plats – målet minst 100 besökare
Föreningen erbjuds att sälja Postnords frimärken och produkter. Alla klubbar får 7 % på egen försäljning.
De klubbar som säljer för mer än 1 000 kronor får 10 % på all försäljning.
Alla föreningar som vill medverka måste snarast och senast 10 november skicka in bifogad anmälningsblankett.
OBS! Endast föreningar anslutna till SFF/SFU inbjuds.
SFF/SFU bjuder på avgiften på 200 kronor för alla klubbar som deltar.
Säljtävlingen har även i år ett utökat pris även för den som marknadsfört sitt arrangemang på bästa sätt.
Förra årets framgång med en ortstämpel av typ gummistämpel monterad i stålstativ för respektive ort rönte
stort intresse och vi fortsätter med denna. Stämpeln får användas av föreningen även fram till nästa Frimärkets Dag, under förutsättning att man tecknar avtal – de som redan gjort det behöver inte förnya detta.
Frimärkets Dag är ett utmärkt tillfälle att visa upp din förening för en stor publik och värva nya medlemmar.
Mer information om Frimärkets Dag kommer kring 1 januari till de föreningar som anmält sig.
OBS! Kontrollera att ni är är antagna som arrangör på www.sff.nu/fd där det också finns mer information.
Välkommen till en aktivitet för att stärka din förening och även få fler medlemmar till SFF/SFU
Sveriges Filatelist-Förbund och Sveriges Frimärksungdom

I samverkan med

