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SB-063-115 

Deltagelse i den danske fællesstand i Frankfurt 2020 

Kære potentielle deltagere  

Danske Forlag har søgt Statens Kunstfonden og fået en underskudsgaranti, således at det også i 

2020 bliver muligt at etablere en dansk fællesstand på bogmessen i Frankfurt. 

Muligheder for deltagelse: 

Det vil være muligt for forlagene at deltage på en af følgende måder: 

 Stor forlagsstand á 7 m2 – ca. 49.000 kr. 

 Lille forlagsstand á 4 m2 – ca. 28.000 kr. 

 Deltagelse i fællesområdet uden fast plads. Mulighed for brug af mødeborde samt brug af 

fællesfaciliteter: 10.000 kr. per forlag, for op til 2 personer. Hver efterfølgende medarbej-

der: 2.500 kr. Bemærk at denne mulighed for deltagelse er meget lavt prissat under hen-

syntagen til, at Kunstfonden har ønsket at støtte, at de mindre forlag kan deltage i Frank-

furt Bogmessen på fordelagtige vilkår. Den er dermed forbeholdt mindre forlags delta-

gelse. 

Vilkår for deltagelse: 

Deltagelse med egen forlagsstand: 

Beløbet dækker følgende: 

 Deltagelse på standen for ønskede antal deltagere; forlaget betaler derudover selv for ind-

gangsbilletter til selve messen (ca. 600 kr. pr. pers.) 

 Eget mødebord samt 8-10 hylder. Præsentation af 5-10 bogforsider på vægge. 

 Adgang til baglokale m. kaffe, køleskab og vand 

 Stand-personale for weekenden 

 Opbygning af stand 

 Reception: Alle udstillere på standen hjælpes ad med receptionen - både med at gøre klar 

samt at rydde op. 
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Det sørger forlaget selv for: 

 Man betaler selv for indgangsbilletter til selve messen (ca. 600 kr. pr. pers.) 

 Man har selv ansvar for at bestille transport af materiale til og fra Frankfurt m. Bigini 

 Man har selv ansvar for eget materiale – der er ingen, der pakker ud eller pakker ned for 

en 

 Man har selv ansvar for at downloade indgangspas og have dem med, når man modtager 

link til billetten 

 Man har selv ansvar for at bestille fly og hotel 

Pris pr. forlag for deltagelse på fællesarealet: 10.000 kr. 

Beløbet dækker følgende: 

 Deltagelse på standen for 2 personer fra forlaget; forlaget betaler derudover selv for indgangs-

billetter til selve messen (ca. 600 kr. pr. pers.) 

 Mulighed for benyttelse af borde på fællesarealet under hele messen – dog ikke fast plads 

 Udstillingsplads på fællesarealet - præsentation af 2-4 forsider på en af de vægge, der støder 

op til fællesområdet 

1-2 hylder. Alle på fællesarealet deles om udstillingspladser som hylder, reoler, borde mv. Ud-

stillingsplads er derfor ikke efter ”først til mølle-princippet, men deles op mellem alle deltagere 

på fællesarealet. 

Endeligt antal forsider afhænger af endeligt antal tilmeldte forlag 

 Skilt med forlagsnavn – skiltet kan stilles på bordet ved møder og/eller i reoler 

 Adgang til baglokale m. kaffe, køleskab og vand 

 Stand-personale for weekenden 

 Opbygning af stand 

 Reception: Alle udstillere på standen hjælpes ad med receptionen - både med at gøre klar samt 

at rydde op. 

Det sørger forlaget selv for: 

 Man betaler selv for indgangsbilletter til selve messen (ca. 600 kr. pr. pers.) 

 Man har selv ansvar for at bestille transport af materiale til og fra Frankfurt m. Bigini 

 Man har man selv ansvar for eget materiale – der er ingen, der pakker ud eller pakker ned for 

en 

 Man har selv ansvar for at downloade indgangspas og have dem med, når man modtager link 

til billetten 

 Man har selv ansvar for at bestille fly og hotel 

(Alle priser er angivet ex moms) 
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Standen er på i alt 80 m2 og befinder sig i Hall 4.0. Designet fra 2019 vil blive genbrugt. 

Indtil videre har fem forlag booket stande på fællesstanden (Alvilda 4 m2, Aarhus Universitetsfor-

lag 4 m2, Gyldendal 7 m2, L&R 7 m2, JP/Politikens Forlag 7 m2), og derudover har Statens Kunst-

fond booket 12 m2. Der resterer således 35 m2 til fællesområde og/eller egne forlagsstande på 

min. 4. m2. Et fælles baglokale fylder de resterende 4 m2. Der vil ikke være bemanding og forplej-

ning på standen. 

Bogmessen afvikles 14.-18. okt. 2020. 

Læs mere om Frankfurt-bogmessen her: https://www.buchmesse.de/en 

Forlag der er interesseret i at deltage på fællesstanden i 2020 på ovenstående vilkår, kan kontakte 

Connie Jung hos Bigini på mail connie@bigini.dk. Oplys venligst om I ønsker at deltage på fast areal 

(min. 4m2) eller på fællesområdet. Oplys forlagets navn, adresse, telefon, cvr-nummer samt kon-

taktperson. Frist for tilmelding er 1. maj 2020. Tilmelding til standen er forpligtende.

Med venlig hilsen 

Rikke Dybdahl Harpsøe 

Danske Forlag 


