Utställarinformation "Köpa hus utomlands"
15-16 oktober 2022, Stockholmsmässan
Välkommen till Stockholmsmässan, här följer viktig information till dig som deltar som
utställare.
Besöksadress

Mässvägen 1 Älvsjö,125 80 Stockholm www.stockholmsmassan.se

Mässans öppettider

Dag
Lördag
Söndag

Datum
15/10
16/10

Tid
10.30-17.00
10.30-17.00 (09.30 för utställare)

Inflyttning

Fredag
Lördag

14/10
15/10

16.00-20.00
08.00-10.30

Utflyttning

Söndag

Godsadress

17.00-20.00 via Port PA2 (Montrar får inte
nedmonteras innan mässans stängning 17.00
på söndagen)
Gods till mässan skall adresseras enligt följande:
Stockholmsmässan, Godsmottagningen
Köpa hus utomlands
Företagsnamn
Monternummer
Parkeringsvägen 10
125 30 Älvsjö
16/10

Leveranser /
Varutransporter

Varuleveranser skickas till Godsmottagningen enligt ovan tidigast fredag
14/10. Om ni vill att det ska levereras tidigare debiteras 280 kr/kvm för 5
dagars lagring. Kontakta Eventservice 08-749 44 44 för frågor om detta.
Lossning från bil till lager 280 kr/st (är godset över 1000 kg eller mer volym
än 4 kubikmeter ska detta tidsbokas hos vår logistikavdelning)
Ej tidsbokat 410 kr /st.

Lastporten PA17

Port PA2
Höjd 4,95 m
Bredd 4,20 m.
OBS! Port vid inflytt/utflytt kan komma att ändras.

Inflytt för utställare

Under inflyttning används Lastport PA2 som entré för utställare.
Denna entré håller öppet fredag 14/10,16.00-20.00 och lördag 15/10 08.0010.30 Det är endast då som varutransporter får ske. Under mässans
öppettider är lastporten låst. OBS! Port vid inflytt/utflytt kan komma att
ändras!
OBS ingen inflytt via entrétorget.
http://www.stockholmsmassan.se/for-utstallare/regler-ochriktlinjer#allmanna-regler

Kommunikationer
& parkering

Både bussar och pendeltåg stannar vid Älvsjö Station, som är
Stockholmsmässans närmsta granne. På tio minuter tar pendeltåget dig från
Stockholm Central till Stockholmsmässan. Snabbt och miljövänligt.
Pendeltåg från Stockholms Central mot Älvsjö station avgår 8-12 gånger i
timmen. Resan tar endast 10 minuter.
Med bil
Enklast kör du E4/E20 och följer skyltar mot Mässan/Älvsjö.
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Till Stockholm med tåg
Det går snabbt och smidigt att ta tåget till Stockholmsmässan. Du åker till
Stockholm Central eller Flemingsberg C och byter till pendeltåg mot Älvsjö
Station och Stockholmsmässan. Hos SJ kan du köpa ”hela resan”, även
biljetten till pendeltåget.
Avhämtning av gods

Gods upphämtas senast måndag 17/10 och kommer att förvaras på
godsmottagningen. Viktigt att allt gods är uppmärkt med företagsnamn och
monternummer. Godsmottagningens öppettider är 10-16 måndagen 17
oktober.

Utställarservice

En servicedisk för utställare som är bemannad av Malmö Mäss-Service finns
i mässhallen:
 14/10 16.00-20.00
 15/10 08.00-10.30

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.

https://www.stockholmsmassan.se/for-utstallare/regler-ochriktlinjer?sc_lang=sv-se#brands-kerhet
Utställningsförsäkring /
Stöld

Ett enkelt och mycket förmånligt försäkringsskydd som täcker hela ditt
mässdeltagande.
Tillsammans med Länsförsäkringar SAK AB erbjuder Stockholmsmässan
marknadens bästa utställningsförsäkring. Utställningsförsäkringen täcker
upp till 225 000 kr i försäkringsvärde. Du kan enkelt med ett mail höja värdet
mot en tilläggspremie på 0,4% av överstigande försäkringsvärde.

https://www.stockholmsmassan.se/for-utstallare/produkter-ochtjanster#utst-llningsf-rs-kring

Emballage /
Lagerutrymme

Stockholmsmässan har begränsade lagringsutrymmen. Vi debiterar
lagringskostnad för gods som anländer före officiell inflytt eller hämtas efter
officiell utflytt. Om du lämnar kvar gods efter officiell utflytt lagrar vi det på din
bekostnad. Omärkt gods som inte kan identifieras kasseras.
http://www.stockholmsmassan.se/for-utstallare/regler-och-riktlinjer#transportoch-lagring

Tänk på

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.

Internet

Fast förbindelse till Internet finns att hyra och beställs i god tid – kontakta
Mäss-Service. Fritt tillträde till WiFi

El och Matta

El ingår inte i monterhyran. Glöm därför inte bort att beställa detta om ni ska
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ha spotlights, datorer eller annat som behöver el.
Beställ direkt från Mäss-Service.
OBS, matta ingår EJ, det är betonggolv!
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
Stockholmsmässan för. Utställaren svarar för städningen av sin monter.

Monteryta

Med hänsyn till framkomlighet och utrymningsvägar är det inte tillåtet att
ställa varor och produkter utanför hänvisad monteryta.

Mat och dryck i montern Mässrestauranger svarar för all servering av mat, dryck och konfektyr eller
dylikt inom anläggningen genom exklusivt avtal med underentreprenör. Detta
innebär att utdelning av medhavd mat, dryck eller dylikt ej är tillåten.
Däremot går det bra att i förväg beställa detta. Kontakta då Montercatering
på tel: 08- 727 72 40 http://massrestauranger.se/utstallare/utstallare-

1/stockholm/
Boende

Granne med Stockholmsmässan ligger Scandic Talk Hotel.
Som utställare får du 15% rabatt på boendet. Använd länken vid bokning:
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandictalk?bookingcode=UTS
Boka så snart som möjligt då det är ett begränsat antal rum till detta
pris.

Ansvariga

Fair Media International AB
Åsa Holmsten, projektledare
asa@fairmedia.se
08-6637588
Monterservice Mäss-Service
Jörgen Jönsson
jorgen@mass-service.se
040-306720.
Ring gärna om du har några frågor. Väl mött på Stockholmsmässan!
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