Ecolife Scandinavia & Nordic Organic Food Fair Malmö 2022
Beställning av Godshantering på Malmö Mässan.
Allt gods adresseras till:
Malmö Mässan- Ecolife 2022
Ert företagsnamn, monternummer, kontaktuppgifter
Mässgatan 6
215 32 Malmö- Sweden
Kyl/ Frys varor måste märkas upp ” KYLGODS” och pallplats i container
vara bokat annars tas inte varorna emot.
Gods tas emot tidigast 14 November och ska ha hämtats igen senast
21 November
-------------------------------------------------------------------------------------------Gods som ankommer till Malmö Mässan transporteras in till anvisad monter mot
en kostnad. Motsvarande kostnad gäller även för avgående gods som lämnas i
montern. Dessa kostnader debiteras utställande företag i efterhand.
I de fall där speditören, som levererar godset, ber mässans personal
transportera/lasta in godset till montern, kommer vi att göra det på utställarens
bekostnad. Oavsett vad som överenskommits mellan speditören och utställaren.
Har ni gods eller annat material som väger över 1 ton/kolli eller som är mer än 2
meter brett och/eller mer 2,5 m högt, vänligen kontakta Malmö Mäss-Service
minst 2 veckor i förväg.
Om godset ankommer före angiven tid kan vi inte garantera att vi tar emot
godset. Omärkt gods som lämnas kvar på Malmö Mässan efter officiell utflytt
och som inte kan identifieras kommer att kasseras då vi har begränsade
lagringsmöjligheter. OBS! Allt gods måste vara nedpackat och stuvat på pallar
eller i burar under utsatt utflyttningstid, detta är ett krav eftersom vi måste
kunna flytta godset.
För frågor om godshantering var vänlig ta kontakt med Mäss-Service:
li@mass-service.se
040- 642 99 26

Beställ lossning av ert gods och inkörsel av gods till monter

Pris

Antal

EUR pall, Bur på hjul, Case

400sek

Långpall, dubbelpall

450sek

Paket, Rollup

150sek

Beställ utkörning av ert gods från monter samt lastning

Pris

EUR pall, Bur på hjul, Case

400sek

Långpall, dubbelpall

450sek

Paket, Rollup

150sek

Förvaring av tomgods. Debiteras per kubik

Pris

Pall, Bur, Case, Paket

400sek

Förvaring av tillgängligt gods. Debiteras per pall

Pris

Pall, Bur, Paket

500sek

Bokning av pallplats i kyl och fryscontainer.

Pris

Pallplats i kylcontainer, max mått 120x80cm

1800sek

Pallplats i fryscontainer, max mått 120x80cm

1800sek
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