Praktisk Information
27 - 29 mars Svenska Mässan i Göteborg

o

23 februari - sista dag att beställa utställarkort och kundkort/biljetter
Detta gör du via ert inlogg på www.seniormassan.se (välj För utställare sedan Logga In)
Efter sista datum kan biljetterna hämtas på plats på mässan i informationsdisken i entrén.
Utställarkorten hämtas av monteransvarig i informationsdisken i mässhallen fr.o.m den 26 mars.
Utställarkorten som är personliga hämtas ut av monteransvarig i informationsdisken vid
inflyttning. Varje monter berättigar till 1 kort/3 m². Behöver ni fler kort än ni är berättigade till,
debiteras dessa efter mässan. Beställ utställarkort www.seniormassan.se (välj För utställare
sedan Logga In) senast den 23 februari.

o

23 februari – inloggningsuppgifter och monternummer mailas till monteransvarig
Logga in på www.seniormassan.se (välj För utställare sedan Logga In) och anmäl dina uppgifter.
Tänk på att om du inte loggar in visas endast företagsnamn och monternummer.
Om ni har problem med att logga in kontakta
karoline.marmberg@numeramassor.com, Tel 0701-45 75 55

o

2 mars - sista dag att beställa teknik till ordinarie pris
Beställningar efter detta datum medför prishöjning på listpris www.monterservice.com
Svenska Mässan, Türkan Yerlikaya, 031-708 81 30 Turkan.yerlikaya@svenskamassan.se
ANSVARIGA
Seniormässan, Numera Mässor AB
www.seniormassan.se, info@numeramassor.se
Projektledare, Emelie Ottosson, 0768-76 91 20
Emelie.ottosson@numeramassor.com
Projektsäljare, Kurt Johansson, 0736-49 18 81
Kurt.johansson@numeramassor.com
Projektkoordinator, Karoline Marmberg, 0701-45 75 55
Karoline.marmberg@numeramassor.com
Teknik & Monterservice, Türkan Yerlikaya, 031-708 81 30
Turkan.yerlikaya@svenskamassan.se

KUNDKORT/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 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.
Biljetter beställs på http://www.seniormassan.se/ (välj För utställare sedan Logga In) senast den 23
februari.
BOENDE
Gothia Towers (detta är rabatterade priser för utställare)
1290kr per standard enkelrum per natt inkl. frukostbuffé och moms
1390kr per standard dubbelrum per natt inkl. frukostbuffé och moms
Er unika länk till Gothia Towers hemsida Seniormässan utställare mars 2018 boka här>>
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Kontakta hotellbokningen på 031-750 88 10 eller room@gothiatowers.com
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 Svenska
Mässan. Förvaring av tomemballage under mässtiden ombesörjes av Svenska 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!
UTSTÄLLARFÖRSÄKRING
Svenska Mässan erbjuder en utställarförsäkring som gäller med ett försäkringsbelopp på 300 000kr.
För beställning, se kontaktperson under beställningar.
GODS/LEVERANSADRESS
Det är mycket viktigt att du märker godset noggrant, ange adressen på följande sätt:
Svenska Mässan
Mässans Gata 6
Seniormässan 27-29/3
Företagets namn, Monternummer, Kontaktperson,
SE-412 94 Göteborg
Ditt gods blir levererat till dörr (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.
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 Svenska Mässan, Seniormässan, Att
höjdbyggnation, 412 94 Göteborg. Kan också faxas till 031-708 84 70
IN- & UTFLYTTNING, ÖPPETTIDER
Entré 1 Focus F(utställarentré).
Använd P-hus focus i Gårda Affärscentrum. På plan 3 finns en gångbro rakt över till Svenska Mässan.
Inflyttning:
Måndag

26 mars

10.00 - 20.00

Utflyttning:
Torsdag

29 mars

16.30 - 20.00

Öppettider Svenska Mässan Service Center:
måndag
26 mars
10.00 - 19.00
tisdag
27 mars
07.30 - 17.00
onsdag
28 mars
09.00 - 17.00
torsdag
29 mars
09.00 - 16.00
Mässans öppettider:
tisdag
27 mars
onsdag
28 mars
torsdag
29 mars

besökare
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
09.00 - 15.00

utställare
07.30 - 17.00
09.00 - 17.00
08.00 – 20.00

PARKERING
Parkering finns i anslutning till mässan, Focus P-hus. Det finns parkeringsautomater på plats, dessa tar
de flesta svenska bensinkort och VISA-kort.
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PRESS
Via ert inlogg på Seniorsmässans hemsida har ni möjlighet att ladda upp en pressrelease som kommer
att ligga under ert företag i utställarförteckningen på hemsidan.
MÄSSRESTAURANG
Man kan äta lunch på Ristoria, lunchkuponger finns att köpa för utställare, Lunchkupongerna kostar
106kr ex moms. Hämtas i Service Centret.
ALKOHOL OCH SERVERING PÅ MÄSSA
Mässrestauranger har utskänkningstillstånd på Svenskamässan 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.
STÄDNING
Ingår kvällen innan mässan och slutstäd men ej under pågående mässan.
Monterstädning för hela perioden kan beställas hos Svenska Mässan.
TEKNISKA TJÄNSTER
Kontakta Svenska Mässan för allt som gäller tekniska tjänster i din monter:
Türkan Yerlikaya, 031-708 81 30, Turkan.yerlikaya@svenskamassan.se
MONTER
För betald monterhyra ingår vita bak- och eventuella skiljeväggar, samt grå matta. Väggarna är vita och
2,5 meter höga. Önskas ytterligare väggar - beställ hos svenska mässan. Varje utställare får själv
ombesörja övrig byggnation i sin monter eller anlita tjänsterna från svenska mässan. Katalog,
beställningslista och webb-shop finner du på Svenska Mässans hemsida. www.svenskamassan.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 Türkan om du har synpunkter på placering av dessa.
Sista beställningsdag att beställa teknik utan prishöjning är den 2 mars.
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.
UTSTÄLLARKORT
Utställarkorten som är personliga hämtas ut av monteransvarig i informationsdisken vid inflyttning.
Varje monter berättigar till 1 kort/3 m². Behöver ni fler kort än ni är berättigade till, debiteras dessa
efter mässan. Beställ utställarkort www.seniormassan.se (välj För utställare sedan Logga In) senast den
23 februari.
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