Utställarinformation "Köpa hus utomlands"
Eriksbergshallen i Göteborg, 1-2 oktober 2022
Välkommen till Eriksbergshallen, här följer viktig information till dig som deltar som utställare.
Besöksadress

Maskingatan 11, 417 64 Göteborg

Inflyttning

Dag
Fredag
Lördag

Datum
30/9
1/10

Tid
16.00-20.00
08.00-10.30

Mässans öppettider

Lördag
Söndag

1/10
2/10

10.30-17.00
10.30-17.00 (Öppet från 09.30 för utställare)

Utflyttning

Söndag

2/10

17.00-20.00 (Montrar får inte nedmonteras
innan mässans stängning 17.00 på söndagen)

Utställarservice/
Mäss-Service

Öppettider:
Fredag 30/9 16.00 - 20.00
Lördag 1/10 08.00 - 10.30

Godsadress

Gods till mässan adresseras enligt följande:
Köpa hus utomlands / Företag / Monternummer /Namn och mobilnummer
Eriksbergshallen, Sjöportsgatan 5, 417 64 GÖTEBORG
OBS ! Gods kan tas emot tidigast 28/9
Varor skickas till Eriksbergshallens lastport under inflyttning, och till
Eriksbergshallens huvudentré under pågående mässa.
Det är viktigt att ni adresserar gods korrekt!

Avhämtning av gods

Den 3/10 innan 09.00 ska avhämtning av färdigemballerat gods ske.
Utställaren måste själv förse godset med transportsedel och beställa
hämtning.
Ej avhämtat gods debiteras per kubikmeter och påbörjad vecka. Omärkt
gods som lämnas kvar på Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen efter officiell
utflytt och som inte kan identifieras kommer att kasseras då de har
begränsade lagringsmöjligheter.

Rökning

Är EJ tillåten inne i lokalen.

Brandföreskrifter

OBS! Allt byggmaterial skall vara svårantändligt och godkänt av Statens
provningsanstalt eller annat typgodkännande. Tyger och dekormaterial skall
vara impregnerade. Tak på montern är ej tillåtet.

Försäkring/Stöld

Emballage/ Avfall

Tänk på
2022-04-28

Vi rekommenderar att ni tecknar en separat mässförsäkring – kontakta ert
försäkringsbolag och fråga efter en tillfällig mässförsäkring.
OBS! Glöm inte att ta med stöldbegärligt gods när ni lämnar er monter för
dagen, såsom bärbar dator
Det åligger utställare, monterbyggare och dekoratörer att själva forsla bort
emballage och spill, som uppstår vid monterbygge och rivning.

Ta med pennor, krokar, sax, tejp, verktyg, skarvsladdar, "pirra", snöre, dukar,
etc. OBS! Spikar, tejp, häftkuddar är ej tillåtet på utställningshallens väggar,
golv och tak.
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Internet

Fast uppkoppling beställs i god tid – kontakta Mäss-Service. Fri wi-fi.

El och matta

El ingår ej i monterhyran. Glöm därför inte bort att beställa el om ni ska ha
spotlights, datorer eller annat som behöver el via Mäss-Service samt matta.
Det är betonggolv i hallen.

Monterväggar

Monterväggar skall återställas i ursprungligt skick, eventuella skador
debiteras.

Ljud

Vänligen håll en återhållsam ljudvolym

Städning

Städning av montergångar och övriga allmänna ytor svarar Svenska Mässan
för. Utställaren svarar för städning av sin monter. Monterstädning kan
beställas i de tekniska beställningarna hos Mäss-Service.

Monteryta

Med hänsyn till framkomlighet och utrymningsvägar är det inte tillåtet att
ställa varor och produkter utanför hänvisad monteryta. Det är ej heller tillåtet
att exponera skrymmande varor på utsidan av monterväggarna.

Mat och dryck i montern Eriksbergshallen svarar för all servering av mat, dryck och konfektyr eller
dylikt inom anläggningen. Detta innebär att utdelning av medhavd mat, dryck
eller dylikt ej är tillåten. Däremot går det bra att i förväg beställa detta genom
att maila till: meetings.q.11@choice.se
Shopping

Det finns en liten kiosk bredvid entrén till hotellet samt en Tempobutik mellan
parkeringen och vattnet.

Kommunikationer

Buss 16 från Göteborgs centralstation, hållplats Eriksbergstorget.
Från Landvetter flygplats går flygbussar till Göteborgs Centralstation.
Taxi från Göteborgs Centralstation tar ca 10 minuter.
Rekommenderade taxibolag är Taxi Göteborg tel: + 46 31 650000 eller Taxi
Kurir tel: +46 31 272727

Boende

Vi har ett specialpris för alla utställare på Quality Hotel 11
precis i anslutning till Eriksbergshallen med 15% rabatt.
Boka via deras hemsida och skriv in EVENTS22 som rabattkod och skriv
KÖPA HUS i kommentarsfältet.
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/goteborg/quality-hotel11/?_gl=1*jwr07y*_ga*MTk3MDA2NTc4OS4xNjMxODc0NzM5*_ga_BW3BK
79XB1*MTY1MTE1MTQzNC43LjEuMTY1MTE1MTc2MS42MA..&_ga=2.217
277590.1067733274.16511514351970065789.1631874739&_gac=1.171165972.1651151519.EAIaIQobChMIw
bakpOq29wIVxAIGAB30twWFEAAYAiAAEgI9ffD_BwE

Ansvariga

Fair Media AB
Åsa Holmsten, Projektledare
08-663 75 88
asa@fairmedia.se
Mäss-Service
Jörgen Jönsson, Monterservice
040-306720.
jorgen@mass-service.se

2022-04-28

2(4)

