Loppe- og stumpemarked byder på spændende nyheder
til de motorglade
Der er flere interessante nyheder på tapetet, når MCH Messecenter Herning
byder inden for til forårsudgaven af Loppe- og stumpemarked. Besøgende
kan blandt andet glæde sig til tiltaget Swap Meet.
Fire store haller fyldt med stumper og reservedele. Det lyder måske som en drøm for
motorentusiaster, men det bliver til virkelighed, når MCH Messecenter Herning lørdag 4.
april inviterer inden for til det traditionsrige Loppe- og stumpemarked.
Som noget nyt byder forårsudgaven af Danmarks største indendørs marked på tiltaget
Swap Meet, hvor besøgende med fælles interesser for køretøjer mødes og udveksler
viden og erfaringer. Her vil såvel professionelle som private udstille og sælge veteran-,
special- og klassiske biler og motorcykler samt reservedele til alverdens motorkøretøjer.
Reservedele, stumper og udstyr fylder hallerne J1, J2, J3 og K, hvor besøgende bliver
mødt af et overflødighedshorn af effekter til motorkøretøjer. Her kan man finde netop den
reservedel, man leder efter til bilen, motorcyklen, scooteren eller knallerten.
Trailere fyldt med stumper
Som noget nyt har udstillere mulighed for at anvende deres trailere som stand. For bare
350 kroner er det muligt at fylde en trailer på op til 500 kg med stumper og reservedele fra
gemmerne og sælge direkte fra traileren.
Markedet byder også på rig mulighed for at udveksle tip og viden om at samle, reparere
eller opgradere køretøjer. Loppe- og stumpemarked er altså stedet, hvor man kan få
spændende sparring om fælles interesser oven i indkøbsposen.
Besøgende kan desuden glæde sig til at gå på opdagelse blandt de mange veteranbil-,
knallert- og motorcykelklubber, som viser deres forskellige aktiviteter frem på markedet.
Find retroguld og få dine genstande vurderet
I de øvrige haller kan antikjægere, samlere og genbrugsglade forbrugere boltre sig i
læssevis af gode loppetilbud og gøre unikke fund til garderoben, huset, haven og
hobbyen.
Som noget nyt på loppemarkedet kan man i tidsrummet 9.00-15.00 få vurderet sine lopper
eller arvestykker helt gratis af det anerkendte auktionshus Holstebro Auktioner, der er
kendt fra det populære tv-program ”Hvad er det værd?” på TV MIDTVEST.
- Vi ser frem til at byde gæsterne indenfor til en forårsdag i loppernes og stumpernes tegn.
Her er altid en fantastisk stemning, når der handles og udveksles viden, og gæsterne
finder den nål i høstakken, de længe har drømt om at finde, siger projektchef i MCH
Anders Ladefoged Mortensen.
FAKTA OM LOPPE- OG STUMPEMARKED
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23.000 kvadratmeter fordelt på otte store haller, som bliver fyldt til randen med alt
fra antikviteter og kræmmerting til reservedele til alverdens motorkøretøjer.
Samlet står op mod 400 udstillere klar til at tage imod de mange besøgende.
Loppe- og stumpemarked finder sted to gange årligt i MCH Messecenter Herning.
Næste marked afholdes 4. april 2020.
Køb din billet på www.loppeogstumpemarked.dk og spar 25% på entrébilletten.
Ønsker du at udstille, læs da mere på www.loppeogstumpemarked.dk/koeb-enstadeplads eller kontakt Kurt Hansen på telefon 9715 1603 eller send en mail til
stumpe@mch.dk.
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