Skiltetræf og marked med salg af historiske
reklameeffekter lørdag 28. marts 2020
Indbydelse til 8. Skiltetræf i Nærum i Dansk Veteranbil Klub Mødelokale, Nærum
Hovedgade (Over Sommers Automobile Museum). Gratis adgang for alle.
Lørdag den 28. marts 2020 fra kl. 09 til 15 afholdes 8. Emaljeskiltetræf – samlertræf og skiltemarked. Arrangementet
foregår traditionen tro i Dansk Veteranbil Klubs mødelokale på adressen: Nærum Hovedgade 3, I sal, 2850 Nærum.
Kør af motorvej E 47 E 55 (Helsingør-motorvejen), afkørsel 14 eller DSB med S-tog og Nærumgrisen til endestation.
Dørene åbnes præcis kl. 09.00..
Gratis adgang for alle til emaljeskiltetræf
Der er gratis adgang for alle til emaljeskiltetræf, hvor man kan købe, sælge og bytte gamle emaljeskilte, plakater og
andre historiske reklameeffekter. Eneste betingelse er, at alle (også de handlende) kun sælger originale genstande.
Igen i 2020 møder en række af landets førende handlende op, for at sælge originale emaljeskilte, gamle blikskilte,
blikdåser, emblemer, plakater, historiske reklameeffekter osv. Ligeledes kan man til en favorabel pris købe Gadens
Blikfang, bogen om danske emaljeskilte.
I lokalet hvor emaljetræffet afholdes, er der mulighed for at møde andre og være sammen om den fælles interesse for
historisk reklame og emaljeskilte. Alle er således velkommen til at møde op og se, hvad der rører sig inden for dette
specielle felt og kigge på standene, hvor de handlende står med et righoldigt udvalg. Udbuddet af historiske
reklameeffekter og emaljeskilte til salg er gang efter gang øget.
Gratis vurdering af emaljeskilte
Arrangørerne har også sat et par borde op, således at de fremmødte kan sidde ned, tale, bytte og sælge. De fremmødte
kan få gratis vurdering af medbragte emaljeskilte ved John Juhler Hansen. Tag eventuelt fotos med.
Stand på Emaljeskiltetræf 2020 (stadeplads bestilling):
Har du spørgsmål om, eller ønsker at bestille borde til en stand på 8. Emaljeskiltetræf 2020 (pr. bord 350 kr.), send en
mail til john@juhlerhansen.dk Andre spørgsmål om arrangementet til arrangørerne: Bjarne Mortensen, Hellerup, tlf.
40 63 14 65 eller John Juhler Hansen, tlf. 40 41 60 80.

