PRAKTISK INFORMATION
SENIORMÄSSAN | ARCUSHALLEN LULEÅ | 5-7 NOVEMBER 2019

Viktiga datum

Varmt välkomna som utställare på Seniormässan i Luleå. För att

15 oktober - sista dag att beställa
monterinredning av Nolia till
ordinarie pris. Därefter en prishöjning
på 30 %
Kontakta Nolia:
Roger.sahlen@nolia.se

samman en del praktisk information som kan vara bra att läsa

21 oktober - sista dag att beställa
biljetter som ska postas.
Kontakta Numera Mässor:
maria.jarl@numeramassor.com

ert mässdeltagande ska bli så smidigt som möjligt har vi här satt
igenom. Notera särskilt viktiga datum här till vänster så du inte
missar något. Har du frågor, tveka inte att kontakta oss!

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

Maria Jarl - Projektkoordinator
maria.jarl@numeramassor.com 0735-28 87 45

Öppettider

Kontakta mig om du har frågor kring utställarkort,
biljetter, vår hemsida.

För besökare
Alla dagar 10.00-16.00
För utställare
Tisdag 5 nov
07.00 – 17.00
Onsdag 6 nov 09.00 – 17.00
Torsdag 7 nov 09.00 – 22.00
Inflytt
Måndag 4 november: 11.00 –
20.00 Tisdag 5 november: 07.00
– 09.30

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

Kontakt för Teknik & monterinredning,
Roger.sahlen@nolia.se, 0911- 649 42, 0706-27 05 33

Utflytt
Torsdag 7 nov, kl 16.15 – 22.00

Adress
Arcushallen
Arcusvägen 61 975 94 Luleå
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Gods

Utställarkort

Det är mycket viktigt att du märker godset noggrant,
ange adressen på följande sätt:

Utställarkorten hämtas ut i vår informationsdisk i
vid inflyttning. Vi skickar inga utställarkort.

Arcushallen, Godsmottagningen
Seniormässan
”Ert Företagsnamn"
”Ert Monternummer"
Arcusvägen 61
975 94 Luleå

Varje monter berättigar till 1 kort/3 m², dessa ingår
automatiskt och ni behöver inte lämna in namn.
Behöver ni fler kort än 1/3 kvm monter kan dessa
beställas via ert inlogg på www.seniormassan.se (välj
’För utställare’ sedan ’Logga In’). Vi fakturerar 40 kr ex
moms för extra utställarkort. Om ni byter personal
under mässdagarna kan ni byta utställarkort
kostnadsfritt i vår informationsdisk i entrén.
Kontakta Maria om ni har frågor kring utställarkorten:
maria.jarl@numeramassor.com

Gods som anländer lastas av och tas emot vid
godsmottagningen port C
Vid frågor kontakta Roger Sahlén, 070 –
627 05 33

Inflyttning

Wi-fi

måndag 4 november: 11.00 – 20.00
tisdag 5 november: 7.00 – 9.30

Fritt WIFI finns

Inflyttning sker via port C. Ett begränsat antal vagnar
eller palldragare finns att låna. För att hitta till er
monter gå till informationen som ligger till vänster i
hallen. Behöver ni truckhjälp ring 070 – 627 05 33

Parkering

Utflyttning:
Torsdag 5 november kl 16.15–22.00
Respektera våra besökare – era kunder! Montern ska
vara bemannad till klockan 16.00.
OBS! Under in– och utflyttning klassas mässhallen
som en byggarbetsplats. Barn under 16 år och
hundar får ej vistas i mässhallen.

Er monter - detta ingår!
För betald monterhyra ingår vita bak- och eventuella
skiljeväggar, samt grafitgrå matta. Väggarna är
vitmålade och är 1 meter breda, 2,5 meter höga och ca
3 cm tjocka. På Seniormässan ingår dessutom ett
eluttag.
Behöver du någon annan inredning eller teknisk hjälp
såsom ljus/lampor, möbler till din monter, skall du
kontakta Nolias monterservice. Roger Sahlén.
Roger.sahlen@nolia.se
070 - 627 05 33
Sista beställningsdag att beställa teknik utan
prishöjning är den 15 oktober.

Det finns gott om parkering i anslutning till
Arcushallen.

Städning
Utställarna svarar själva för städning i den egna
montern under inflytt, mässans gång och utflytt samt
att ordning råder i montern. Städning inför öppning
av mässan ingår.

Utställarlounge
I vår utställarlounge i hallen bjuder vi på kaffe och te
under alla mässdagar.

Hotell
Vi rekommenderar Comfort hotell Arctic. Eller Clarion
hotell Sense.

Varmt välkomna som utställare
Vi ses i Luleå!
Hälsningar Seniorteamet

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. Vi
fakturerar de biljetter som används i kassan i
efterhand. Beställ biljetter
maria.jarl@numeramassor.com
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