
Inbjudan utställare/försäljare

Delta i Fair Trade Forum 
3-4 augusti på The Fair Square

Fairtrade City Helsingborg arrangerar Fairtrade Forum 2018 – en mötesplats för hållbar kon-
sumtion och rättvis handel. Fairtrade Forum hålls i centrala Helsingborg under stadsfestivalen 
Hx den 3-4 augusti.
På Sundstorget, på bästa plats i Hx-området, har du och din verksamhet möjlighet att bli en del 
av The Fair Square – en marknad med hållbar konsumtion i fokus. Välkommen att delta som 
utställare eller försäljare i vår schyssta del av torget!

Utställare/försäljare på marknaden med hållbarhetsfokus – The Fair Square
The Fair Square är öppet kl 12:00-19:00 fredag 3 augusti och lördag 4 augusti. Din plats ska vara klar 
senast kl 11:30 och den måste vara bemannad från öppning till stängning kl 19:00 båda dagarna.
Vill du hyra ett lite större marknadsstånd med tak kostar det 1500 kronor. Kostnad för att hyra ett 
bord är 200 kronor.  Du har också möjlighet att ta med ett eget bord, utan kostnad.

Aktiviteter lockar besökare
För att The Fair Square ska bli intressant för olika målgrupper som rör sig ute på festivalområdet, ser 
vi gärna att du som utställare/försäljare har en lockande aktivitet på din plats. Det kan vara att du 
arrangerar ett hållbart café, en tävling, en barnaktivitet, provsmakning eller liknande.

Fair Talk – fredag 3 augusti och lördag 4 augusti
Utöver din plats för utställning/försäljning har du också möjlighet att använda den scen som finns på 
torget under en av dagarna mellan kl 13:00 och 15:00. På scenen kan du berätta om din verksamhet, 
visa en produkt eller något annat kopplat till hållbar konsumtion under ett så kallat Fair Talk. Ett Fair 
Talk är max 10 minuter långt, ska vara inspirerande och gärna innehålla intressant fakta. 

Anmälan
Du anmäler dig genom att fylla i och skicka in bifogade blanketter senast den 6 maj.
Anmälan är bindande. Sista dagen för att avboka din plats är den 25 juli. Avbokning efter det debiteras 
med 500 kr exkl moms. 

Fyll i bifogade formulär:
Platsansökan: Platsansökan är till för att säkra din plats som utställare/försäljare. Där anger du också 
om du behöver el och om du vill boka ett marknadsstånd eller ett bord.  Platsansökan och frågor rela-
terade till den, mejlas till josefina.wingren@helsingborg.se 

Aktiviteter och Fair Talk: Här fyller du i information om eventuella aktiviteter du vill arrangera och om 
du vill ha tillgång till scenen för ett Fair Talk. Blanketten och eventuella frågor om aktiviteter och Fair 
Talk mejlar du till karolina.nilsen@helsingborg.se


