Utställarinformation ACADERMIA 2017
Välkommen till Victoriahallen på Stockholmsmässan 10-12 november.
Här kommer praktisk information som underlättar ert deltagande.
Godsleverans:
Godsmottagning kan ske onsdagen den 08 november mellan 13-20. Inlastning sker via port PV2.
Torsdagen den 09 november mellan 7-22. Inlastning sker via port PV1.
Godsavhämtning:
Godsavhämtning kan ske söndagen den 12 november mellan 17-22 och måndag den 13
november mellan kl. 7-12. All utlastning sker via port PV2.
Adress för leverans och hämtning under in och utflyttningstider är:
Mässvägen 1, 125 30 Älvsjö
Adress före och efter in- och utflytt är: Godsmottagningen, Parkeringsvägen 10, 125 30 Älvsjö
För mer info läs här:
http://www.stockholmsmassan.se/for-utstallare/produkter-och-tjanster#godsadress
Märk godset med:
Företagsnamn, monternummer och mobilnummer till kontaktperson samt Acadermia 2017.
Inflyttning:
Torsdagen den 9 november mellan 07-22.
Utflyttning:
Söndagen den 12 november mellan 17-22.
Öppettider:
Fredagen den 10 november 10-18, lördagen den 11 november 10-18 och söndagen den 12
november 10-17.
Teknik & monter:
Har ni valt något av Acadermias monterpaket så stämmer ni av vad som ingår, väljer färger o s v
med Workman Event.
All övrig monterservice måste bokas av er utställare själva. Detta görs direkt till Workman Event.
Har ni inte bokat paket ingår endast monteravskiljande väggar. Det vill säga, om ni önskar matta,

el, extra ljus, monterväggar där det inte finns eller annan färg på vägg så måste det beställas i
förväg.
www.service.workman.se
Boka inredning i god tid för att spara pengar:
I Workmans webb-shop hittar ni priser och bilder på produkter. Vi önskar få era beställningar oss
tillhanda före måndagen den 16 oktober för att slippa 30% prispåslag. Beställningar oss tillhanda
efter måndagen den 6 november får ett prispåslag med 50%. När ni bokar via oss så är allt klart
när ni kommer till er monter och ni lämnar allt när mässan stänger. www.service.workman.se
Tekniska bestämmelser och säkerhetsregler :
Stockholmsmässans regelverk gäller, se separat bilaga.
http://www.stockholmsmassan.se/for-utstallare/regler-och-riktlinjer
Utställarförsäkring:
Kan tillhandahållas av Stockholmsmässan, se bifogade blanketter.
Utställarkort och biljetter:
Utställarkort och biljetter kommer att kunna beställas via en länk till Stockholmsmässan som skickas
till er via ett separat mail. Sista beställningsdag: 2017-11-07. Hämtas ut vid: Huvudentrén under
inflyttning. Därefter kan utställarkort hämtas ut i båda entréerna.
Antal kort
Varje monter är berättigad till 1 kort per 2 kvm bokad monteryta. Har du 60 kvm eller större är du
berättigad till max 30 kort. Oavsett monteryta är varje utställare berättigad till minst 4 kort.
Samutställare är berättigade till 4 kort.
Debitering av extra utställarkort. Överuttag av utställarkort debiteras med 250 kr exkl. moms.
Vill ni köpa biljetter till kunder så beställer ni detta via samma länk som skickas ut. Ni kan få dem i
form av en excellista som ni enkelt kopplar till mailinbjudan. Endast utnyttjade biljetter faktureras i
efterhand med 75 kr per biljett.
Höjdexponering över 2,5 meter:
All byggnation och exponering som placeras över 2,5 meter måste godkännas av arrangören,
Catarina på Acadermia. Skicka in ansökan med bifogade ritningar före måndagen den 16
oktober. Arrangören kommer att behandla ansökningarna skyndsamt. OBS! kostnaden för en
godkänd höjdexponering är 4.750:- exkl. moms.
Kontaktpersoner.
Om ni har några frågor eller åsikter så är ni välkomna att ringa eller maila till oss.
Catarina Pap de Pestény
Acadermia - Beauty & Anti Aging (arrangör) 0765 710279 catarina@acadermia.se

Tapio Kampman
Workman Event AB (teknik & monterinredning) 08-410 379 18 Tapio.Kampman@workman.se
Monterservice:
Workman Event 08-410 356 60 monterservice@workman.se

