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Viktiga datum
2 april – sista dag att ändra /
lägga till uppgifter till
mässguiden och hemsida.
Detta görs på
www.seniormassan.se
Frågor? Kontakta
maria.jarl@numeramassor.com
2 april - sista dag att beställa
utställarkort och biljetter.
Utställarkorten hämtas av
monteransvarig i
informationsdisken i entrén
fr.o.m den 23/4.
Frågor? Kontakta
maria.jarl@numeramassor.com
3 april - sista dag att beställa
teknik till ordinarie pris.
www.mass-service.se, Malmö
Mäss Service, Telefon:
040-642 99 26, li@massservice.se
3 april - sista dag att ansöka
om höjdexponeringar över 4
meter. www.mass-service.se,
Malmö Mäss Service, Telefon:
040-642 99 26, li@massservice.se

Varmt välkomna som utställare på Seniormässan i Malmö.
För att ert mässdeltagande ska bli så smidigt som möjligt har vi
här satt samman en del praktisk information som kan vara bra
att läsa igenom. Notera särskilt viktiga datum här till vänster så
du inte missar något. Har du frågor, tveka inte att kontakta oss!
Susanne Green Projektledare
susanne.green@numeramassor.com 0701- 45 75 55
Kontakta mig om du har frågor kring
scendeltagande, aktiviteter eller din monter.

Maria Jarl Projektkoordinator
maria.jarl@numeramassor.com 0735-28 87 45
Kontakta mig om du har frågor kring utställarkort,
biljetter, ditt inlogg på hemsida.

Leon Giannaridis Projektchef Seniormässan
leon@numeramassor.com 0708-38 78 08
Kontakta mig om du har frågor kring din monter.

Peter Gillemo Montersäljare
peter.gillemo@numeramassor.com 0765-46 55 99
Kontakta mig om du har frågor kring din monter.

Teknik & monterinredning, Li Mellberg
li@mass-service.se 040-642 99 26
Gods, Alexander Johansson
alexander.johansson@easyfairs.com, 040-631 33 66
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GODS
Det är mycket viktigt att du märker godset
noggrant, ange adressen på följande sätt:
Malmömässan, Seniormässan
Företagets namn, Monternummer
Kontaktperson (hos er), telefonnummer
Mässgatan 6,
SE-215 32 Malmö
Gods tas emot tidigast den 15 april och
hämtas senast 29 april.
Tänk på att i förväg anmäla om du har skrymmande
gods över 2,5 långt eller brett eller gods som väger
över 3 ton.
- Ditt gods blir levererat till montern enligt normala
fraktbestämmelser och debitering sker enligt MässService prislista. Om ni själv önskar att ta emot
godset vid leverans till Seniormässan åligger det er
själv att bevaka denna ankomst.
- Om ni har gods som väger över 1 ton per kolli, eller
som är mer än 2 meter brett och/eller mer än 2,5 m
högt måste ni kontakta Malmö Mäss-Service minst
två veckor i förväg.
- I de fall där speditören som levererar godset, ber
oss transportera in godset till montern, kommer vi
att göra det på utställarens bekostnad, oavsett vad
som överenskommits mellan speditören och
utställaren. Debitering sker enligt Malmö MässService prislista.
- Under sista inflyttningsdagen påbörjas läggningen
av gångmattor kl. 16.00. Efter denna tid låses
portarna och gångarna skall hållas fria från gods,
emballage och avfall.
- Emballage och tomgods är inte tillåtet att förvara i
montern. Allt material som förvaras utanför er
hyrda monterplats under arrangemanget kommer
debiteras enligt gällande prislista, minsta debitering
är två kubikmeter.
- Om godset ankommer före angiven tid då vi tar
emot godset, kommer vi att köra det till lagret och
kostnaden för detta debiteras utställaren, detsamma
gäller om godset inte är avhämtat inom angiven tid.
OBS! Malmömässan påtar sig inget ansvar för
godset under godshanteringen.
- Ditt gods blir levererat till dörr (montern) enligt
normala fraktbestämmelser och debitering sker
enligt Malmö Mäss-service prislista. Om ni önskar
att själva ta emot godset vid leverans till mässan
åligger det er att bevaka ankomst. Tänk på att Du
blir debiterad om Din transportör ber om
truckhjälp. Mindre paket tas emot och förvaras i

låst utrymme samt levereras automatiskt till er
monter, mot avgift.
Kontakt gällande gods är Alexander
Johansson,
alexander.Johansson@easyfairs.com

IN- & UTFLYTTNING,
Inflyttning:

tisdag

23 april 08.00 – 20.00

OBS! Inflyttningsportarna stängs tisdag kl. 16.00!
Efter kl 16.00 tisdag 23 april låses portarna och
mattläggning påbörjas i gångarna. Dvs. inget
material får finnas kvar i gångarna och inga stora
produkter kan dras i gångarna!
Om du planerar en kort inflytt på onsdag morgon
vill vi gärna bli informerade om detta, meddela då
din kontakt hos oss eller skicka ett mail till
maria.jarl@numeramassor.com.
Viktig information till utställare avseende in- och
utlastning i Malmömässan
Det har byggts ett parkeringshus ovanför
Malmömässans lastgård. Detta innebär tyvärr att
lastgården har minskat i yta och att vi därmed måste
vara striktare vid in- och utflytt än tidigare.
Parkeringshuset ägs och drivs inte av Malmömässan
så detta är omständigheter vi ej råder över men för
allas trivsel och för att göra in-och utflytt så smidigt
som möjligt kommer vi att införa nya rutiner enligt
nedan:
Vid ankomst till Malmömässan ringer du på
telefonnumret som står på grinden om grindstugan
ej är bemannad. Vid inkörsel kommer du att få
uppge:
- Monternummer
- Registreringsnummer
- Telefonnummer
Baserat på hur mycket gods du har i bilen få du en
begränsad tid att lasta ur din bil för att sedan köra
ut och ställa bilen på närmaste parkering. För varje
påbörjad halvtimme som denna tid överskrids
debiteras du 500kr. Vi hoppas på er förståelse och
samarbetsvilja.
Om du har frågor kring ditt gods är du
välkommen att kontakta Malmömässan:
040-631 33 66

2

UTFLYTTNING:
Fredag 26 april 16.00 – 22.00
OBS! Respektera våra besökare - era kunder!
Montern SKA vara bemannad till kl 16.00
Följs inte tidsangivelsen utgår en straﬀavgift
om 5 000 kr.

ENTRÉBILJETTER
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 är till för er att dela ut till potentiella kunder, ha
som pris i tävlingar eller allmänt bjuda in folk att
besöka er i montern.
Efter mässan faktureras ni 34 kr exkl. moms per
använd biljett.

ÖPPETTIDER Malmö Mäss-Service:
tisdag 23 april 08.00 – 20.00
onsdag 24 april 08.00 – 16.00
torsdag 25 april 09.00 – 16.00
fredag 26 april 09.00 – 18.00

UTSTÄLLARKORT
Utställarkorten, som är personliga, hämtas ut av
monteransvarig i informationsdisken vid inflyttning.

MÄSSANS ÖPPETTIDER:
besökare
onsdag 24 april 10.00 – 16.00
torsdag 25 april 10.00 – 16.00
fredag 26 april 10.00 - 16.00

Biljetter beställs på www.seniormassan.com (välj För
utställare sedan Logga In) senast den 2 april.

utställare
08.00 – 17.00
09.00 – 17.00
09.00 – 22.00

TEKNISKA TJÄNSTER
Kontakta Mäss-Service för allt som gäller tekniska
tjänster i din monter:
Li Mellberg, 040-642 99 26. li@massservice.se
För betald monterhyra ingår bak- och eventuella
skiljeväggar, ett eluttag samt matta i valfri färg –
färgval meddelas Li Mellberg. Väggarna är vita och
2,5 meter höga. Önskas ytterligare väggar - beställ i
Malmö Mäss-Services beställningslista. Varje
utställare får själv ombesörja övrig byggnation i sin
monter eller anlita tjänsterna från Malmö MässService. Beställ i webb-shopen på Mäss-Service
hemsida. www.mass-service.se.
Tänk på följande då du planerar er monter: När du
skickar in din beställning så gör den så komplett som
möjligt! I montrar som är längre än 5 meter, eller en
fristående vägg, kan det behövas stabiliseras med
stödväggar. Kontakta Li om du har synpunkter på
placering av dessa.
Sista beställningsdag att beställa teknik utan
prishöjning är den 3 april.

Varje monter berättigar till 1 kort/3 m², dessa ingår
automatiskt och ni behöver inte lämna in namn eller
beställa dem. Behöver ni fler kort än ni är berättigade
till, debiteras dessa efter mässan. Beställ extra
utställarkort www.seniormassan.se (välj För utställare
sedan Logga In) senast den 2 april. Om ni byter
personal under mässdagarna kan ni byta utställarkort
kostnadsfritt i vår informationsdisk i entrén.

ALKOHOL OCH SERVERING PÅ MÄSSAN
Kontaktuppgifter Mässrestauranger
Montercatering montercatering@malmomr.se
Lotta Brönmark, Restaurangchef,
lotta.bronmark@malmomr.se, 040-642 10 05
Henrik Blankell, henrik.blankell@malmomr.se,
040-642 10 31
Mässrestauranger har utskänkningstillståndet på
Malmö Mässan och det gäller för anläggningens
restauranger, hallar, konferens- och
kongressanläggningar. Detta innebär att du som
utställare måste gå via Mässrestauranger om du vill
bjuda på alkohol i din monter.

MÄSSGUIDE
I samarbete med HD-Sydsvenskan gör vi vår
mässguide. Om man vill annonsera kontakta: Charles
Andersén, Sydsvenskan, 0707 88 67 02 eller
charles.andersen@telia.com

3

PARKERING
Parkering finns i anslutning till mässan, först till
kvarn gäller, se skiss på första sidan. Det finns
parkeringsautomater på plats, dessa tar de flesta
svenska bensinkort och VISA-kort. På P-Norr finns 2
st. automater som även tar utländska kort. Det går
även bra att använda Easy Park appen för betalning områdeskoden är 831.
På grund av ändrade förutsättningar från P-Malmö
kan vi inte längre erbjuda parkeringskort.
På bortre delen av P-Norr finns platser avsedda för
släp, tar dessa slut kan ni ställa er på P-Öst. Släpet
ska vara frånkopplade och ställda så att de inte
hindrar övrig trafik. Lastbilar, tyngre släp och dyl.
parkeras endast på den grusade bortre delen av PVäst. För parkering av enbart släp, anmäls
registreringsnummer på expeditionen i P-huset vid
Hyllie station. Parkeringarna är inte inhägnade eller
bevakade! För parkering i parkeringshus är det endast
betalning i automater som gäller.
Parkeringsbiljett (P-Norr, P-Öst och P-Väst), för
parkering av endast släp (till personbil) gäller 1
parkeringsbiljett (P-Norr, P-Öst och P-Väst), denna
lämnas i P-Malmös expediton i Hyllie med
registreringsnummer på släpet.
ANSÖKAN ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG
LIVSMEDELSVERKSAMHET
För att få hantera livsmedel vid ett evenemang måste
du lämna in en ansökan/anmälan om godkännande
eller registrering till Miljöförvaltningen. Gå in på
http://www.malmo.se/livsmedel
För frågor kontakta Caroline Elmstedt,
Livsmedelsinspektör i Malmö,
caroline.elmstedt@malmo.se Tel 040-34 20 03.
OBS! Sök senast 4 veckor innan mässan.
EMBALLAGE OCH AVFALL
Det åligger utställare, monterbyggare och
dekoratörer att själv forsla bort emballage och spill
som uppstår vid monterbygge och demontering.
Containers finns placerade utanför mässhallen. Det
är monterbyggarnas ansvar att slänga sitt material i
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 Malmö
Mäss-Service. Förvaring av tomemballage under
mässtiden ombesörjes av Malmö Mässan mot avgift.

FÖRSÄKRING
Seniormässan ansvarar inte för skador på utställda
föremål eller dekorationer, oavsett om skadan
uppkommit genom fel eller försummelse av
Seniormässan eller av personal för vilken
Seniormässan ansvarar. Utställare bör därför
kontrollera så att egen försäkring finns!
HÖJDEXPONERING, ANSÖKAN
Standard för byggnation är 2,5 m. Man får lov att
bygga upp till 4 meter utan att ansöka om
höjdexponering. Du ska dock informera grannarna
om det. Ytan som sticker över 2,5 meter ska vara vit
och neutral på baksidan. Byggnation eller reklam
som överskrider 4 meter tillåts endast efter Malmö
Mäss-Service godkännande. Höjdexponering
debiteras med 4950:-.
Ansökan görs skriftligt med ritning på byggnationen
till li@mass-service.se, senast den 3 april.
RESTAURANG
Restauratören på Malmömässan är Mässrestauranger
i Malmö AB.
Matkuponger säljs i en valör, 105 kr och gäller i
samtliga restauranger och serveringar på mässan.
Matkuponger kan köpas på plats alternativt beställas
per mail. Betalning kan ske kontant, kontokort eller
mot faktura. Matkupongerna köps i häften om 10
stycken, brutna häften återköps ej. Observera att
enstaka luncher inte kan faktureras. Vid fakturering
tillkommer en kostnad på 125 kr inklusive moms.
Maila er beställning till: kuponger@malmomr.se eller
ring 040-642 10 00.
STÄDNING
Utställarna svarar själva för all städning i den egna
montern under inflytt, mässans gång och utflytt samt
att ordning råder i montern. Städning inför öppning
av mässan ingår ej!
Monterstädning eller slutstädning för hela perioden
kan beställas hos Malmö Mäss-Service.
UTSTÄLLARLOUNGE
Ibland kan det vara skönt att ta en paus, sitta ner,
dricka en kopp kaﬀe och ladda batterierna igen.
I utställarloungen som ligger i anslutning till hallen
bjuder vi på kaﬀe/te och kaka under alla mässdagar.
Utställarloungen öppnar 30 min innan mässans
öppettider.

Välkommen till Seniormässan på Malmömässan!
Susanne, Maria, Leon & Peter
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