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Viktigt meddelande om bokningen till STOCKHOLMIA 2019
Årets stora frimärksutställning äger rum i Stockholm Waterfront Congress
Centre. Information, biljetter och registrering kan göras nu på www.meetagainstockholmia2019.se Utställningen öppnar onsdagen den 29 maj och avslutas
söndagen den 2 juni.
Alla besökare till STOCKHOLMIA 2019 måste registrera sig. Registreringen kan
även göras i samband med besöket. Bokningen av erbjudanden som
arrangörerna förberett gör i samband med registreringen. Det pågår flera
evenemang i Stockholm vid den här tiden såsom Stockholm Marathon och därför
att det viktigt att redan nu boka rum. Detta sker genom kontakt med Meetagain!
SFF:s filatelistiska program under Stockholmia 2019
SFF:s filatelistiska program genomförs i konferensrum 34 och består av 2 - 3
seminarier eller föredrag varje dag. Förbundsstyrelsen och medverkande
riksföreningar träffas i SFF:s monter. I montern säljer vi även olika skrifter. SFF
genomför även ett program med föredrag och seminarier som är öppna för alla
besökare utan kostnad.
Hjälp oss få SFF-Lotteriet sålt
Vi ber om hjälp från föreningarna ute i landet och från våra medlemmar att få
vårt lotteri sålt. Lottpriset är 20 kr och föreningar som säljer får 2 kr i provision
per såld lott. Vinsterna består av presentkort hos COOP eller ICA (valfritt).
Försäljningstiden pågår till 31 mars och föreningarna har returrätt på osålda
lotter. Det är viktigt för vår ekonomi att få alla lotter sålda för att vi ska uppnå
den budget som antogs av kongressen 2018. Beställning av lotter görs hos Ivan
Forsgren, Åldermansvägen 36, 904 21 Umeå, e-post ivan.forsgren@ume.se.
Du kan läsa mer om detta på vår hemsida www.sff.nu.
Enskilda medlemmar beställer enklast genom inbetalning på SFF´s bankgiro
568-1580. Minsta beställning är 5 lotter som skickas portofritt.

STOCKHOLMIA 2019 Destinationserbjudanden
Meetagain är mycket stolt partner till STOCKHOLMIA2019. Vi ansvarar för boende,
transporter, sightseeingturer, destinationspaket samt andra lokala arrangemang för de cirka
10 000 personer som förväntas besöka STOCKHOLMIA 2019. Vi har planerat väl för att alla
besökare ska ha det lätt att planera sin resa, boende och vistelse i Stockholm under
utställningstiden 29 maj till 2 juni. Vill man vara med redan på vernissagen den 28 maj så är
också det förberett. Alla besökare till STOCKHOLMIA 2019 måste registrera sig. Bokningen av
de erbjudanden som vi har förberett görs i samband med registreringen.
Vi har bokat upp ett stort antal hotellrum i och utanför Stockholm som vi erbjuder er att ta del
av. Under denna period när STOCKHOLMIA2019 äger rum är det generellt ett enormt tryck av
besökare i Stockholm. Det pågår en hel del andra arrangemang/evenemang, Stockholm
Marathon bara för att nämna ett, och turism säsongen i Stockholm har också satt fart.
Vi uppmanar er därför att kontakta oss så snart som möjligt för att vi ska kunna erbjuda er
boende, busspaket samt olika sociala aktiviteter under er vistelse i Stockholm.
Vänta inte! Vi kan endast erbjuda dessa förmånliga priser fram t.o.m. början av februari sedan
kommer det med all säkerhet vara fullbokat och priserna höjs för de få rum som går att få tag
i.
Kontakta oss så hjälper vi till med era individuella bokningar samt skräddarsyr gruppbokningar
inkl. busstransporter till och från Stockholm.
KONTAKTUPPGIFTER
Hemsida: www.meetagain-stockholmia2019.se
E-post: stockholmia2019@meetagain.se
Telefon: +46(0)8-664 58 00

