Är ni en framtida medlem i vår förening?
På detta sätt vill vi informera om Marknadsarrangörers Förening. Vad vi är till för och kort
beskriva fördelarna med att vara medlem. Ju fler vi blir desto bättre utbyte, bredd, styrka och
acceptans får MAF och vi kan tillsammans, i stället för en och en, verka gemensamt.
Föreningen bildades 1999 som en fortsättning av ett sporadiskt samarbete ett antal arrangörer
emellan. Under åren har föreningen försiktigt ökat i storlek och består i dag av 90 medlemmar
som tillsammans genomför mer än 170 olika arrangemang över landet.
Varje arrangemang är unikt på sitt sätt och ändå finns det så mycket gemensamt som vi har att
arbeta med. Lagstiftning, nu gällande och kommande, myndigheter, miljökrav, försäljare och
deras sortiment, betalningsrutiner, kvalitet och inte minst publikens krav och förväntningar är
frågor som vi som arrangörer hela tiden måste tänka på och agera utifrån.
För att dra nytta av varandras erfarenheter, kunskaper och idéer finns MAF. Tillsammans kan vi
stärka våra arrangemang. Vi kan även förenkla kommunikationen med våra kunder genom våra
gemensamma internetsatsningar i form av vår hemsida och digitala marknadskalender.
Vår marknadskalender marknadsdagar.se är i särklass ledande på marknaden och som medlem får
ni en stor spridning av ert arrangemang enbart genom det som ingår i medlemskapet. För den som
vill går det också att annonsera förmånligt på våra webbplatser.
Medlemsförmåner
ü nätverk av styrelse och övriga medlemmar
ü fri exponering på föreningens digitala marknadskalender
ü rabatterade priser på annonsering på hemsidorna
ü årligt medlemsmöte i samband med årsstämman
ü prenumeration av tidningen Torg- och marknadsnytt
utges av Torg- och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförenings (TOMER)
Om ni har frågor är ni välkomna att höra av er till vår kassör Gunnar Eriksson på telefon,
070-843 77 49 alternativt via mail, gunnar.eriksson@maf.nu
Med vänlig hälsning
Patrik Sikt
Styrelseordförande
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