Praktisk Information för utställare
12-15 juni 2014

Deadlines
23 maj – sista dag för beställning av tekniska tjänster innan prishöjning
23 maj – sista dag för beställning av text på monterskylt, innan prishöjning
2 Juni – Godsmottagningen öppnar
11 Juni- Inflyttning kl 07.00-22.00
15 Juni – utflyttning kl 14.00-22.00

DIN MONTER
NGO-utställare
Alla montrar har samma storlek, 2 X 1,5 meter, och är färdiginredda vid inflyttning. Montern
innehåller vitmålade träväggar (2,5 meter höga), svart matta, 1 låsbar disk, 1 barstol, 1 spotlight, 1
eluttag (700W) och en skylt med plats för organisationens eller företagets namn. Du måste själv
beställa organisationens namn på skylten. Efter önskemål från er utställare har vi nu bytt till
träväggar vilket möjliggör annan färg på väggarna samt uppsättning av material på väggarna med
hjälp av små spik eller dubbelhäftande tejp (ej häftkuddar).
Vid frågor kontakta, Peter Hinderoth, 040-30 67 20, fax 040-30 67 10, peter@mass-service.se
Guldpakets utställare
För er som har köpt guld paket ingår en monter om 3X 2 meter. Vid inflyttning är montrarna
utrustade med vitmålade träväggar (2,5 meter höga), 1 eluttag, 2 spotlights och svart matta. Övrig
inredning hyr ni genom Mäss-Services beställningsformulär, http://www.mass-service.se/?p=2571.
Vid frågor kontakta, Peter Hinderoth, 040-30 67 20, fax 040-30 67 10, peter@mass-service.se

Silverpakets utställare
För er som har köpt ett silverpaket ingår en monter om 1,5 X 2 meter. Vid inflyttning är montrarna
utrustade med vitmålade träväggar ( 2,5 meter höga), svart matta,1 eluttag, 1 spotlight ,1 låsbar
disk och 1 barstol. Övrig inredning hyr ni genom Mäss-Services beställningsformulär,
http://www.mass-service.se/?p=2571.
Vid frågor kontakta, Peter Hinderoth, 040-30 67 20, fax 040-30 67 10, peter@mass-service.se

Övriga montrar
För er som har köpt andra former av montrar gäller följande. Montern är vid inflyttning utrustad
med vitmålade träväggar ( 2,5 meter höga), svart matta, 1 eluttag och 1 spotlight /3 kvm monteryta.
Övrig inredning hyr ni genom Mäss-Services beställningsformulär. http://www.massservice.se/?p=2571.
Vid frågor kontakta, Peter Hinderoth, 040-30 67 20, fax 040-30 67 10, peter@mass-service.se

Obs! För samtliga utställare gäller fritt trådlöst internet i montern upp till 1Mbit/sek. För övriga
lösningar, kontakta Mäss-Service.

DITT MONTERNUMMER
Ditt monternummer finner du i ett separat dokument – Utställarlista. Placering av montern är gjord
utifrån datum för bokning och endast i undantagsfall kan vi ändra din placering. När vi eventuellt
utökar eller ändrar utställningsytan kan det komma att påverka din placering något men du behåller
alltid ditt monternummer.
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 Malmömässan.
Förvaring av tomemballage under mässtiden ombesörjes av Malmömässan mot avgift.
FÖRSÄKRING
Nordiskt Forum ansvarar inte för skador på utställda föremål eller dekorationer, oavsett om skadan
uppkommit genom fel eller försummelse av Nordiskt Forum eller av personal för vilken Nordiskt
forum ansvarar. Utställare bör därför kontrollera så att försäkring finns genom att kontakta eget
försäkringsbolag.
GODSADRESS
Det är mycket viktigt att du märker godset noggrant, ange adressen på följande sätt:
Nordiskt Forum, Malmömässan
Företagets namn, Monternummer

Kontaktperson, telefonnummer
Mässgatan 6
215 32 Malmö
OBS! Gods tas emot tidigast den 2 juni.
Ditt gods blir levererat till dörr (montern) enligt normala fraktbestämmelser och debitering sker
enligt Malmö Mäss-Service prislista. Om ni själv önskar att ta emot godset vid leverans till Nordiskt
Forum ( för att undgå kostnader) åligger det er själv att bevaka denna ankomst. Tänk på att Du blir
debiterad om Din transportör ber om truckhjälp.
Mindre paket tas emot och förvaras i låst utrymme samt levereras automatiskt till er monter, mot
avgift.
IN- & UTFLYTTNING, ÖPPETTIDER
Inflyttning
Onsdagen den 11 juni kl 07.00-22.00
OBS! OBS! OBS! Inflyttningsportarna stängs kl. 16.00!
Efter kl 16.00 onsdagen den 11 juni görs mattläggning i gångarna. Dvs inget material får finnas kvar i
gångarna men arbete i den egna monter får fortsätta.
Öppettider Malmö Mäss-Service kontor där ni beställer utrustning och tjänster till er monter.
Onsdagen den 11 juni 08.00-20.00
Torsdagen den 12 juni 08.00-18.30
Fredagen den 13 juni 08.00-18.30
Lördagen den 15 juni 08.00-18.30
Söndagen den 16 juni 08.00-18.00
Utflyttning:
Söndagen den 15 juni 14.00-22.00
Måndagen den 16 juni 09.00-12.00, för avhämtning av gods.
Gods kan avhämtas tom 18 juni.
Observera att av hänsyn till våra besökare får ingen nedmontering av montern påbörjas före
klockan 13.30 söndagen den 15 juni.
Öppettider för utställare
Som utställare har ni (vid uppvisande av utställarkort) tillgång till utställningsområdet före och efter
ordinarie öppettider. För er gäller följande tider:
Torsdag 12 juni
Fredag 13 juni
Lördag 14 juni
Söndag 15 juni

09.00-19.00
08.30-19.00
08.30-19.00
08.30-22.00

Öppettider för besökare
Torsdagen den 12 juni
Fredagen den 13 juni
Lördagen den14 juni
Söndagen den 15 juni

10.00-18.30
09.30-18.30
09.30-18.30
09.30-13.30

PARKERING
Parkering finns i anslutning till mässan. Det finns parkeringsautomater på plats, dessa tar de flesta
svenska bensinkort och VISA-kort. Det är vanlig taxa som gäller, 15kr/h, 50kr/5h eller 120kr/dygn.
Parkeringarna kring Malmömässan drivs av P-Malmö, vidare frågor hänvisas till dem; 040-605 69 00.
Parkeringarna är inte inhägnade.
PRESS
Tag tillfället i akt och lämna in 10-15 pressmappar i Informationen vid inflyttningen. Pressen kommer
att bearbetas kontinuerligt innan och under mässan. Presskontakt: Roxana Ortiz@nf2014.org. Tel
0739-554556.
RESTAURANG
Mässrestauranger i Malmö är restauratören på MalmöMässan. Restaurang Forest finner ni bredvid
mässhallen.
Vill du erbjuda mat till din personal i montern kan du enkelt använda dig av matkuponger. De finns i
en valör men gäller i restaurang Forest på mässan. Matkuponger kan köpas på plats alternativt
beställas per mail. Betalning kan ske kontant, med kontokort eller mot faktura. Förbeställda
kuponger hämtas ut på mässan. Kontakta oss på kuponger@malmomr.se eller 040-642 10 00.
Montercatering, levererar mat och dryck direkt till din monter vid den tid som du bestämmer. De
kan leverera kaffe, smörgåsar men även snacks och kalla drycker direkt till din monter. Finns inga
begränsningar på antal som du beställer. Detta innebär att du som står ensam i din monter kan
beställa kaffe och mat direkt till din monter om du inte har möjlighet att gå ifrån.
Kontakta oss och gör din beställning innan du kommer till mässan, Montercatering@malmomr.se
eller 040-642 10 40.
Alkohol och servering på mässan, Mässrestauranger har utskänkningstillståndet på MalmöMässan
och det gäller för anläggningens restauranger, hallar, konferens- och kongressanläggningar. Detta
innebär att du som utställare måste gå via dem om du vill bjuda på alkohol i din monter. Enklast är
det att ta kontakt med montercatering service, se ovan.
Öppettider restaurang Forest, kommer att presenteras senare på Mässan och hemsidan.
RÖSTFÖRSTÄRKARE
Det är inte tillåtet att använda röstförstärkare på mässan utan specialtillstånd, vänligen kontakta oss.
Maximalt tillåten ljudvolym i montern är 70dBA.
SERVERING I MONTRAR
All servering av mat och dryck i montrarna ska beställas genom Mässan restaurang. Det inte är
tillåtet servera medhavd mat och dryck till besökarna.
STÄDNING
Utställarna svarar själva för all städning i den egna montern under Nordiskt Forum samt in- och
utflyttning. Monterstädning kan beställas i Malmö Mäss-Services beställningslista.

TEKNISKA TJÄNSTER- MONTERINREDNING/MALMÖ MÄSS-SERVICE
För att beställa inredning till din monter, använd följande länk:
http://www.mass-service.se/?p=2571

Kontakta Malmö Mäss-Service för allt som gäller tekniska tjänster i din monter:
Peter Hinderoth, 040-30 67 20, fax 040-30 67 10, peter@mass-service.se
Sista dag att beställa teknik utan prishöjning är den 23 maj.
I de montrar där höjdexponering är möjlig med hänsyn till byggreglerna, tillåts detta endast efter
Malmö Mäss-Service godkännande av skriftlig ansökan med ritning.
Tänk på följande då du planerar er monter: När du skickar in din beställning så gör den så komplett
som möjligt! I mycket långa eller öppna montrar kan väggarna behöva stabiliseras med stödväggar.
Kontakta Peter om du har synpunkter på placering av dessa.
Tänk även på att kontrollera så att eventuell medhavd monterrekvisita är flamskyddad.
UTSTÄLLARKORT
Utställarkorten är personliga. Dessa hämtas ut av monteransvarig i informationsdisken i entrén
under inflyttningen och är kostnadsfria. Observera att utställarkorten endast berättigar entré till
utställningsområdet och eventuella lagerutrymme bakom och tillåter inte entré till
seminarielokaler/programpunkter. Tänk på att alla utställare , av säkerhetsskäl, måste bära ett
utställarkort från öppningsdagen. Kortet gäller endast för de som jobbar i monter och är giltigt
under Nordiskt Forum samt in- och utflyttningsdagarna.

Väl mött i Malmö i Juni!
Bästa hälsningar
Nordiskt Forum / gm MCI Scandinavia

