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 Glimåkra 2019-05-06 
Vävdagar i Glimåkra! 
 
Här kommer ett brev till dig som tidigare har medverkat på Vävdagarna i Glimåkra eller på 
annat sätt kommit i kontakt med oss.  
 
Vi vill på detta sätt väcka ditt intresse för Vävdagarna i Glimåkra som går av stapeln 
torsdagen den 24 oktober – lördagen den 26 oktober 2019 och är den 35.e upplagan av 
Vävdagar i Glimåkra. 
 
Mässan kommer i år att vara i Folkets Park, Ishallens klubbstuga och på VävstolsMuseet. 
Dessutom kommer det som vanligt vara öppet hus hos flera andra aktörer i Glimåkra.  
 
Vill du och ditt företag vara med som utställare och komma med i programbladet? 
Då behöver vi din anmälan senast den 5 juni. Monterpriset är från 2 000 SEK för 2x2 meter. 
Posta talongen nedan eller skicka ett mail med dina uppgifter till vavdagar@vavmuseum.se 
 
Programmet trycks i cirka 8.000 exemplar och går med som bilaga i Vävmagasinet 3-19 till 
prenumeranter i Södra Sverige och i Danmark.  Det annonseras också i facktidningar och 
dagspress.  Självklart är det bra om du som utställare även gör reklam för mässan och talar om 
adressen www.vavmuseum.se/vavdagar. På denna sida kommer information om mässan att 
komma kontinuerligt. Även i år kommer vi att ha banners som du kan använda på din 
hemsida. 
 
Viktig information om monterytan. Det finns inget montersystem utan det är upp till var och 
en som utställare att lösa upphängningsanordningar och ev hyllor. Mässan står för bord och 
stolar. 
 
Välkomna till trevliga och inspirerande Vävdagar i Glimåkra! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anmälan till Vävdagarna i Glimåkra, vecka 43, 24 - 26 oktober 2019 
 
Skicka talongen så att vi har den senast den 5 juni till: 
Roger Ivansson, Villtofta Sjöalyckan, 355 94 Vederslöv eller e-posta till 
vavdagar@vavmuseum.se Frågor? Ring Roger på telefon 070-581 39 49. 
 
Företag_______________________________________ Önskad monterstorlek_________m2 
 
Försäljning av_______________________________________________________________ 
 
Kontaktperson_______________________________________________________________ 
 
Adress_____________________________________________________________________ 
 
Postadress__________________________________________________________________ 
 
E-post_____________________________________________________________________ 
 
Telefon____________________________________________________________________ 


