Vo februári 2014 sa štvorica skalných filatelistov z Popradu vybrala rozšíriť si
svoje zbierky na jednu z najväčších európskych výstav známok Stampex do
Londýna. Stampex, alebo Britská národná výstava známok, sa koná dvakrát do
roka – vo februári a v septembri. Akciu poriada Spoločnost filatelistických
obchodníkov - The Philatelic Trader´s Society už viac ako šesťdesiat rokov.
Stampex je významnou udalosťou pre každého zberateľa poštových známok. Vo
vstupe do haly dominoval rovnako ako v minulom roku veľký stánok Britskej
pošty. Svoje predajné stánky tu mali najvýznamnejší britskí a svetoví predajcovia.
Ponuka bola bohatá a obmedzovali ju len naše finančné možnosti. Okrem
Stampexu popradskí filatelisti navštívili aj predajňu vydavateľa katalógov Stanley
Gibbons, okolité filatelistické obchody a vychutnali si aj krásy historického
Londýna a jeho múzeí.

19.–22. Február 2014 - BUSINESS DESIGN CENTRE, Londýn

Súhrn základných údajov o výstave STAMPEX :
Dátum :

19. – 22. Február 2014

Miesto :

Business Design Centre, Londýn, Islington

Mena účastnikov:

Ján Varhoľ, Lojzo Galo, Tibor Klug, Ľudovít Budaj

Vstupné na výstavu :

zdarma

Počet predajcov :

veľa

Doprava :

Letecká z Krakowa, cena spolu - 80 Eur

Ubytovanie :

Hotel Silk, cena za tri noci - 60 Eur
cca 5km od výstavy, 20min. metrom

Strava :

Porovnateľná so slovenskými cenami

NA VÝSTAVE BOLA POZVÁNKA AJ NA BUDÚCOROČNÚ VEĽKU VÝSTAVU
Londýn 2015 EUROPHILEX

Výročia
•

175. výročie od vydania poštovej známky, ktorá vyvolala revolúciu a otvorila
dvere novej modernej komunikácii;

•

125 rokov od vôbec prvej medzinárodnej filatelistickej výstavy v Londýne

Program
•

Prvýkrát medzinárodná spolupráca dvoch zemí- Veľkej Británie a Nemecka.
Európska súťaž tematickej filatelie na filatelistickom veľtrhu v Essene bude”
predĺženou rukou“ výstavy v Londýne 2015;

•

Viac ako 1400 výstavných exponátov;

•

Medzinárodná aukcia, ktorá bude organizovaná oficiálnymi aukčnými domami
Koehler a Corinphila;

•

Britská pošta a viac ako 100 ďalších poštových správ a predajcov filatelie;

•

Prvýkrát mimo územia Spojených štátov amerických bude na výstave Londýn
2015, zasadať jeden z najväčších amerických filatelistických klubov –
Confederate Stamp Alliance;

•

Špeciálne exponáty a výstavy;

•

Mimoriadne zberateľské artefakty a suveníry vydané k príležitosti usporiadania
výstavy Londýn 2015, ilustrujúce filatelistické výstavy v Londýne od roku 1890;

•

Klubové stretnutia a konferencie;

Dátum:
ECTP ESSEN
LONDON 2015 EUROPHILEX

7. – 9. mája 2015, Výstavisko Essen
13. – 16. mája 2015, Business Design Centre, Londýn

