Dags att beställa till

Frimärkets Dag 28/3 2015
Beställning av frimärken och andra frimärksprodukter måste göras senast 25 februari
OBS! Motivblad, FDC och Maximikort kan endast beställas av marsutgåvorna
Det man kan beställa är:
Mars - utgåvor:
• Vikingar: Häfte, Souvenirark, FDC och Maximikort
• Europa 2015 - Älskade leksaker: Miniark och FDC
• Bin: Sverige Brev och Ekonomi Brev: Rullfrimärke och FDC
Januari - utgåvor:
• Svensk popexport: Inrikes Häfte
• Prins Eugen 150 år: Utrikes Häfte
• Carl XVI Gustaf 2015: Rullmärke Inrikes Brev
• Drottning Silvia 2015: Rullmärke 14 kronor
• Alice Tegner: Block
OBS! I år får föreningen 7 % i provision på det man säljer upp till 1.000 kronor och 10%
på hela försäljningen om man säljer för mer än 1.000 kronor
Så här beställer man: skicka e-post till kansli@sff.nu och ange Frimärkets Dag 2015 och
klubbens namn i ämnesraden eller skicka in bifogad blankett. OBS! Senast 25 februari.
Villkoren är fri returrätt före 16 april 2015 och fri frakt.
OBS! BLANKETTEN OM ATT BESTÄLLA FRIMÄRKEN BLIR KLAR KRING 1/2

Vi räknar med att skicka er minnespoststämpel, vykort, pins, affischer, diplom och samlarfolder med tema Vikingar kring 18 mars.
Följ vad som händer framöver på http://www.sff.nu/fd. Där finns bland annat en tipsbank.
Vänligen skicka in bifogad blankett snarast!
OBS! På www.sff.nu/fd2015 kommer vi att presentera information om ert lokala program.

Skicka det till info@sff.nu så snart ni har det klart. De föreningar som inte trycker upp egna affischer måste beställa av oss. I år kommer vi att lägga ut en grundmall på www.sff.nu/fd2015 som
ni kan använda om ni vill göra era egna affischer.

Välkommen till en aktivitet för att stärka föreningslivet och få fler medlemmar till SFF/SFU
Skillingaryd den 22 januari 2015
SFF–kansliet
Per Bunnstad, info@sff.nu		

Therese Fornstål

SFF Sveriges Filatelist–Förbund – SFU Sveriges Frimärksungdom
I samverkan med Posten Frimärken

