Välkommen som utställare på

Kontakt
Grattis! Ni har bokat en monter på Seniormässan i Göteborg. Oavsett om du är en erfaren utställare eller ställer ut för
första gången kan det vara bra att veta vad som händer nu. Här har vi samlat viktig information som kan vara bra att läsa
igenom för att ert mässdeltagande ska bli så lyckat som möjligt.
Arrangör/ansvariga; Numera Mässor AB, vxl: 040–18 68 80
Leon Giannaridis,

Maria Jarl

Peter Gillemo

Susanne Green

Projektledare, Numera Mässor
leon@numeramassor.com
0708-38 78 08
Samarbetsavtal, aktiviteter, scen

Projektkoordinator, Numera Mässor
maria.jarl@numeramassor.com
0735-28 87 45
Scenprogram, hemsida, utställarkort, biljetter

Projektsäljare, Numera Mässor
peter.gillemo@numeramassor.com
0765-46 55 99
Frågor kring din monter.

Projektkoordinator, Numera Mässor
susanne.green@numeramassor.com
0701-45 75 55
Frågor kring din monter

Svenska Mässan
Caroline Bender
caroline.bender@svenskamassan.se, 031-708 81 13
Monterinredning, städ, restaurang

VIKTIGA DATUM

Logistik & Transport
transport@svenskamassan.se

PARKERING & INLASTNING

1 FEBRUARI - Ändra era uppgifter till hemsida.
Lösenordet är: seniorgbg19
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11 FEBRUARI- Sista dag att beställa teknik,
monterinredning till ordinarie pris.
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18 FEBRUARI - Sista dag att beställa extra
utställarkort.

Flygbuss,
Spårvagnar, Bussar
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18 FEBRUARI - Sista dag att beställa kundkort/
biljetter för att få dem skickade.
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PRAKTISK INFORMATION
ÖPPETTIDER
INFLYTT & UTFLYTT
Entré 1 Focus F (utställarentré).
Använd P-hus Focus i Gårda Affärscentrum. På plan 3 finns en
gångbro rakt över till Svenska Mässan. Observera att Entré 5,
huvudingången är stängd under inflytt.
Inflyttning:
Måndag 4 mars

10.00 – 20.00

Utflyttning:
Torsdag 7 mars

16.00 – 21.00

MÄSSANS ÖPPETTIDER
		Besökare		Utställare
tisdag 		
5 mars 10.00 – 16.00
07.30 – 17.00
onsdag 6 mars 10.00 – 16.00		
09.00 – 17.00
torsdag 7 mars 10.00 – 16.00 		
09.00 – 21.00
OBS!
Gångarna måste hållas fria efter kl ????? då gångmattorna
läggs. Allt stort gods måste vara transporterat till montern
innan dess. Om ni har extra skrymmande material som ska in i
montern (exempelvis bilar) kontakta monterservice för att få en
inflyttningstid.

Svenska Mässan, Caroline Bender,
031-708 81 13, caroline.bender@svenskamassan.se

GODS/LEVERANSADRESS
Det är mycket viktigt att du märker godset noggrant, ange
adressen på följande sätt:
Svenska Mässan
Mässans Gata 6
Seniormässan 5-7/3
Företagets namn, Monternummer, Kontaktperson,
SE-412 94 Göteborg
Ditt gods blir levererat till montern enligt normala fraktbestämmelser och debitering sker enligt Svenska Mässans prislista.
Om ni själv önskar att ta emot godset vid leverans till Seniormässan åligger det er själv att bevaka denna ankomst. Tänk på
att Du blir debiterad om Din transportör ber om truckhjälp.
		
Länk för tidsbokning samt prislista:
http://tidsbokning.transport.svenskamassan.se/

?

Svenska Mässan,
transport@svenskamassan.se

?

Numera Mässor, Maria Jarl,
0735-28 87 45, Maria.jarl@numeramassor.com

UTSTÄLLARLOUNGE
Ibland kan det vara skönt att ta en paus, sitta ner, dricka en
kopp kaffe och ladda batterierna igen. Service Center har öppet
under hela mässperioden och bjuder på kaffe.

ÖPPETTIDER SVENSKA MÄSSANS SERVICE CENTER
Service Center följer tiderna för in-/utflytt samt mässdagarna
dvs samma tider som för utställarna.
måndag 		
4 mars 10.00 – 20.00
tisdag		
5 mars 07.30 – 17.00
onsdag
6 mars 09.00 – 17.00
torsdag		
7 mars 09.00 – 21.00

?

PRESS
Vi delar gärna ut pressmaterial till besökande press. Lämna ert
material i vår informationsdisk under inflytt.

LOGGA IN PÅ SENIORMÄSSANS HEMSIDA SOM
UTSTÄLLARE
Cirka 2 månader innan mässan (därefter löpande vid bokning)
skickar vi ut ett mail till den som bokat montern där vi ber er
fylla i de uppgifter om ert företag som ni vill ska stå på vår hemsida och på skyltar på plats.
GÖR SÅ HÄR:
- Gå in på www.seniormassan.se
- Välj För utställare -> Göteborg
Lösenord: seniorgbg19
Kundnummer: Hittar ni på er orderbekräftelse, 5 siffror.
UPPGIFTER TILL HEMSIDA, MÄSSGUIDE & SKYLTAR
Ändra de uppgifter ni vill ska visas ut mot kund om ert företag.
Informationen uppdateras inte automatiskt utan först efter godkännande av oss. Det kan därför dröja 1-2 arbetsdagar innan
uppdateringen träder i kraft.
Sista dag att fylla i uppgifterna för att de ska komma med i tryck
är 1 februari.
KUNDKORT/BILJETTER
När ni är inloggade kan ni även beställa biljetter Ta chansen att
bjuda in kunder, återförsäljare, grossister, samarbetspartners
och andra intressenter till er monter. Utställande företag kan
köpa entrébiljetter till rabatterat pris, 34 kr exkl. moms. De kan
användas för att dela ut till potentiella kunder, ha som pris i tävlingar eller bjuda in folk att besöka er i montern. Efter mässan
faktureras ni 34 kr exkl. moms per använd biljett.
Biljetter beställs för leverans med post via ert utställarlogin på
www.seniormassan.se senast den 18 februari, därefter går det
bra att hämta ut biljetter i vår informationsdisk på plats under
mässan.
UTSTÄLLARKORT
Varje monter är berättigat till 1 utställarkort per 3 kvm stor
monter, dock alltid minst 2 kort. Dvs har ni 9 kvm ingår det 3
kort. Ni kan byta personal under mässans gång genom att ni
lämnar in korten till oss i vår informationsdisk. Behöver ni fler
än 1/3 kvm samtidigt kan ni beställa extra via ert utställarlogin.
Extra utställarkort faktureras 24 kr exkl moms. Om ni har en
mycket stor personalomsättning i montern vill vi gärna att ni
meddelar oss detta i förväg. Alla utställarkort hämtas på plats i
vår informationsdisk fr. o. m . 4 mars.
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Numera Mässor, Maria Jarl,
0735-28 87 45, Maria.jarl@numeramassor.com

HOTELL
Gothia Towers (detta är rabatterade priser för utställare)
1390 kr per enkelrum per natt inkl. frukostbuffé och moms
1490 kr per dubbelrum per natt inkl. frukostbuffé och moms
Boka vi er unika länk till Gothia Towers hemsida.
https://online.gothiatowers.com/reserve/s/block/SEN050319/
avail

?

dessa. Kvarlämnat material bortforslas på utställarens bekostnad. Grovsopor/Byggsopor som lämnas i montern vid in- och
utflyttning debiteras enl. gällande prislista, samt eventuell
truckhantering för utkörning. Vid stora mängder skräp kontakta
Svenska Mässan. Förvaring av tomemballage under mässtiden
ombesörjes av Svenska Mässan mot avgift.

?

Gothia Towers
031-750 88 10, room@gothiatowers.com

PARKERING
Parkering finns i anslutning till mässan, Focus P-hus. Det finns
parkeringsautomater på plats, dessa tar de flesta svenska
bensinkort och VISA-kort. Kom ihåg att inte lämna värdesaker
i bilen. Det är Göteborgs stad som äger Focus garaget här
kan du hitta alla priser: https://www.parkeringgoteborg.se/
besoksomraden/p/focus-p-hus-1710/
Det finns ingen separat utställarparkering.
ER MONTER			
För betald monterhyra ingår vita bak- och eventuella skiljeväggar, ett eluttag samt grå matta. Väggarna är vita och 2,5 meter
höga. Önskas ytterligare väggar - beställ hos Svenska Mäs�san. Varje utställare får själv ombesörja övrig byggnation i sin
monter eller anlita tjänsterna från Svenska Mässan. När du
skickar in din beställning så gör den så komplett som möjligt!
Observera att monterväggarna behöver stödväggar med jämna
mellanrum för att kunna vara stabila. Kontakta Svenska Mässan
om du har synpunkter kring var i er monter dessa sätts upp.
Katalog, beställningslista och webb-shop finner du på Svenska
Mässans hemsida. www.svenskamassan.se.
Tänk på att du blir ersättningsskyldig om du gör ingrepp på väggen såsom målar den eller skruvhål, kontakta Svenska Mässan
för exakta regler.

				
ALKOHOL OCH SERVERING PÅ MÄSSA
Mässrestauranger har utskänkningstillstånd på Svenska
Mässan och det gäller för anläggningens restauranger, hallar,
konferens- och kongressanläggningar. Detta innebär att du som
utställare måste gå via Mässrestauranger/Montercatering om
du vill bjuda på alkohol i din monter.
LUNCHRESTAURANG
Man kan äta lunch på Ristoria, lunchkuponger finns att köpa för
utställare, Lunchkupongerna kostar 112kr/st ex moms. Hämtas
i Service Centret.
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Svenska Mässan, Caroline Bender,
031-708 81 13, caroline.bender@svenskamassan.se

HÖJDEXPONERING, ANSÖKAN
Standard för byggnation är 2,5 m, byggnation eller reklam som
överskrider denna höjd tillåts endast efter Svenska Mässans
godkännande. Höjdexponering debiteras.
Ansökan görs skriftligt med ritning på byggnationen till caroline.bender@svenskamassan.se eller per post till: Svenska
Mässan, Seniormässan, Att höjdbyggnation, 412 94 Göteborg.
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Svenska Mässan, Caroline Bender,
031-708 81 13, caroline.bender@svenskamassan.se

Varmt välkomna och vi ses i Göteborg!
Leon, Maria, Susanne & Peter

Sista beställningsdag att beställa teknik innan prishöjning är
den 11 februari.
Bokning: www.svenskamassan.se
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Svenska Mässan, Caroline Bender,
031-708 81 13, caroline.bender@svenskamassan.se

Svenska Mässan, Caroline Bender,
031-708 81 13, caroline.bender@svenskamassan.se

STÄDNING, EMBALLAGE OCH AVFALL
Städning ingår kvällen innan mässan och slutstäd men ej under
pågående mässa.OBS! I slutstäd ingår inget bortforsling av
kvarlämnat gods, tomgods och övrigt. Kvarlämnat tomgods/
god debiteras för bortforsling av avfall.
Monterstädning för hela perioden kan beställas hos Svenska
Mässan.
Det åligger utställare, monterbyggare och dekoratörer att själv
rensa bort emballage och spill som uppstår vid monterbygge
och demontering. Containers finns placerade utanför mässhallen. Det är monterbyggarnas ansvar att slänga sitt material i
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