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Viktiga datum
15 mars – sista dag att

Varmt välkomna som utställare på Seniormässan i GÖTEBORG.
För att ert mässdeltagande ska bli så smidigt som möjligt har vi
här satt samman en del praktisk information som kan vara bra att

beställa teknik till ordinarie pris.

läsa igenom. Notera särskilt viktiga datum här till vänster så du

Beställ hos Svenska Mässan.

inte missar något. Har du frågor, tveka inte att kontakta oss!

30 mars - sista dag att

Numera Mässor

beställa biljetter som ska skickas
i förväg.

Leon Giannaridis, Projektledare
leon.giannaridis@numeramassor.com 0768-76 91 20
Kontakta mig om du har frågor kring scendeltagande,
aktiviteter eller din monter.

Öppettider
För utställare
Måndag 4/4

10.00 – 20.00 infl

Tisdag 5/4

07.30 – 17.00

Onsdag 6/4

09.00 – 17.00

Torsdag 7/4

09.00 – 20.00

För besökare
Tisdag 5/4

10.00 – 16.00

Onsdag 6/4

10.00 – 16.00

Torsdag 7/4

10.00 – 16.00

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

Peter Gillemo Montersäljare
peter.gillemo@numeramassor.com 0735-00 81 98
Kontakta mig om du har frågor kring din monterbokning.

Svenska Mässan
Teknik & monterinredning,
Johan Aridun
Johan.aridun@svenskamassan.se, 031-708 85 51
Monterinredning, städ, restaurang, beställ förvaring av tomgods.

Gods, logistik & transport
transport@svenskamassan.se
Tidsboka gods
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Inflytt & Utflytt
Entré 1 Focus F (utställarentré).
Om du ankommer i personbil - använd P-hus Focus i
Gårda Affärscentrum. På plan 2 i parkeringshuset finns
en gångbro rakt över till Svenska Mässan där ni direkt
ser Entré 1 till höger. Observera att Entré 5,
huvudingången är stängd under inflytt.
Om du kommer med lastbil finns möjlighet att komma
in via lastgården. (gäller endast lastbilar)
Inflyttning:
Måndag 4 april 10.00 – 20.00
Tisdag 5 april 7.30 – 9.45
Utflyttning:
Torsdag 7 april 16.00 – 20.00
OBS!
Gångarna måste hållas fria efter kl 20.00 på måndagen
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.

Er monter
För betald monterhyra ingår vita bak- och eventuella
skiljeväggar, ett eluttag samt grå matta. Väggarna är vita
och 2,5 meter höga.
Byggnation eller reklam över 2,5 m måste ansökas hos
Svenska Mässan senast 15 mars.
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.
Varje utställare får själv ombesörja övrig byggnation i sin
monter eller anlita tjänsterna från Svenska Mässan.

ange adressen på följande sätt:
Svenska Mässan
Mässans Gata 6
Seniormässan 5–7/4
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:
www.tidsbokning.transport.svenskamassan.se

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:
www.parkeringgoteborg.se/besoksomraden/p/focus-phus-1710/
Det finns ingen separat utställarparkering.

Städning emballage och avfall
Städning ingår kvällen innan mässan och slutstäd men ej
under pågående mässa. OBS! I slutstäd ingår inte
bortforsling av kvarlämnat gods, tomgods och övrigt.
Kvarlämnat tomgods/gods debiteras för bortforsling av
avfall. Monterstädning för hela perioden kan beställas hos
Svenska Mässan.
Grovsopor/Byggsopor som lämnas i montern vid in- och
utflyttning debiteras enl. gällande prislista. Förvaring av
tomemballage under mässtiden ombesörjes av Svenska
Mässan mot avgift.

Katalog, beställningslista och webb-shop finner du på
Svenska Mässans hemsida. www.svenskamassan.se.

Logga in på seniormässans hemsida som
utställare

Tänk på att du blir ersättningsskyldig om du gör ingrepp
på väggen såsom målar den eller skruvhål, kontakta
Svenska Mässan för exakta regler.

Vi ber er fylla i de uppgifter om ert företag som ni vill ska
stå på vår hemsida och på skyltar på plats.

Beställningar kan göras senast från 17 februari. Sista
beställningsdag att beställa teknik innan prishöjning är
den 15 mars.

Godsadress, Logistik & transport

GÖR SÅ HÄR:
- Gå in på www.seniormassan.se
- Välj För utställare -> Göteborg
Lösenord: seniorgbg22

Det är mycket viktigt att du märker godset noggrant,
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Detta kan du göra när du är inloggad:
Ändra era företagsuppgifter mot
besökarna
Ändra de uppgifter ni vill ska visas ut mot kund om ert
företag. Det kan t ex vara ett annat namn, vad ni
erbjuder i montern, om ni har någon aktivitet eller
tävling i montern. Informationen uppdateras inte
automatiskt utan först efter godkännande av oss. Det
kan därför dröja 1-2 arbetsdagar innan uppdateringen
träder i kraft.

Utställarkort

Boka vi er unika länk till Gothia Towers hemsida, senast 3
veckor innan.
https://booking.gothiatowers.com/reserve/s/promo/
PROSEN/2022-04-04/2022-04-05/avail
031-750 88 10, room@gothiatowers.com

Alkohol och & servering på mässan
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

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.
Extra utställarkort faktureras 40 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 april.

Man kan äta lunch på MIX, lunchkuponger finns att köpa
för utställare, Lunchkupongerna kostar 112 kr/st ex moms.
Hämtas i Service Centret.

Varmt välkomna och vi ses i Göteborg
Leon, Maria och Pete

Kontakta Maria om ni har frågor kring utställarkort
0735-28 87 45, maria.jarl@numeramassor.com

Kundkort / biljetter
Ta chansen att bjuda in kunder, återförsäljare, grossister,
samarbetspartners och andra intressenter till er monter.
Beställ biljetter för att dela ut som pris i tävlingar! Efter
mässan faktureras ni 36 kr exkl. moms per använd
biljett. Biljetter beställs för leverans med post via ert
utställarlogin på www.seniormassan.se senast den 30
mars, därefter går det bra att hämta ut biljetter i vår
informationsdisk på plats under mässan.

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

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.

Hotell
Det finns ett begränsat antal rum på Gothia Towers,
med rabatterade priser för utställare.
Från 1390 kr per enkelrum per natt inkl. frukostbuffé
och moms.
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