Utställarinformation
Utställningens öppettider
Onsdag 3 maj, kl: 08.00 - 16.30
Torsdag 4 maj, 09.30 - 14.15
Inflyttning
Entré 1 Focus F (Utställarentré). Använd P-hus Focus i Gårda Affärscentrum. På plan 3 finns en gångbro rakt
över till Svenska Mässan. Ett begränsat antal transport-/kundvagnar finns att låna från plan 3 i P-huset.
Deposition 5kr eller 10kr.
Tisdag 2 maj, kl: 14.00 - 20.00
Onsdag 3 maj, kl: 06.30 - 08.00 – OBS ej senare då morgonfika serveras i utställningen kl. 08.00.
Utflyttning
Entré 1 Focus F (Utställarentré)
Torsdag 4 maj, kl: 14.15 - 18.00 – OBS om du har en plats i K-foajén måste hänsyn visas till att deltagarna
kommer att passera här vid konferensens avslut kl. 15.30.
Monterservice & Service Center
Under in- och utflyttning finner ni bemanning i Utställningshallen för frågor gällande er monter.
Tisdag 2 maj, kl: 14.00 - 20.00
Onsdag 3 maj, kl: 06.30 - 11.00
Torsdag 4 maj, kl: 12.00 - 18.00
Beställningar & frågor gällande montern
Beställs senast torsdag 11 april.
Beställ till din monter på www.monterservice.com (välj Svenska Demensdagarna i listan) eller via:
Anton Ekström
Monterservice & Eventservice
Telefonnummer +46 31 708 80 21
anton.ekstrom@svenskamassan.se
På beställningar inkomna senare än 11 april görs ett pristillägg på 50%.

Monterpaket som ingår










6 kvm yta (3x2 meter)
1 ståbord (H=110 cm, Ø= 70 cm) & 2 barstolar eller 1 lågt bord (H=70 cm, L=120 cm, D=70 cm) och 2
stolar
3 meter bakre vägg och 1 meter skiljevägg i vitt trä
Tillgång till el (standard)
2 spotlights
Trådlöst internet (önskar man en mer stabil lina för att exempelvis visa film kan detta köpas till)
Grå/svart befintlig matta finns i lokalen
Ansvarsförsäkring via Svenska Mässan
Observera att val av ståbord istället för lågt bord samt extraval är inte utmärkt på denna ritning. Om du köpt två
monterplatser är bakväggen 6 meter och har två stöd på sidorna á 1 meter.

Monterpaket som ingår

Godstransporter TILL och FRÅN
Svenska Mässan & Gothia Towers
Leverans- & hämtningsadress:
Svenska Demensdagarna
Svenska Mässan
Att: Utställande företag, monternummer
Mässans gata 6
412 51 Göteborg
Allt som skickas och hämtas måste föranmälas via länken nedan senast fem dagar innan leverans. Gällande
prislista finns via länken.
http://tidsbokning.transport.svenskamassan.se
Byggnationsregler & Tekniska bestämmelser
För teknisk information gällande byggnationsregler, installationer & anslutningar, brandföreskrifter, säkerhet, hälsa & miljö se,
www.monterservice.com

