Praktisk information för utställare


Lokal: Stockholm City Conference Centre – Norra Latin, Drottninggatan 71 b.
telefon: 08- 506 166 00, norralatin@stoccc.se, www.stoccc.se.



Ansvarig för utställningsområdet för mässledningen: Inger Larsson,
telefon: 070- 759 06 42, inger.larsson@psykoterapimassan.se



Inflytt av utställningen sker torsdagen den 6 maj kl. 07.00 – 12.00.



Utflyttning sker lördagen den 8 maj kl. 17.00-18.00. Obs! Ingen utflyttning innan kl.
17.00. Programmet slutar 17.30 på lördagen och vi hoppas att vi får en stor
tillströmning av besökare med tanke på allmänhetsprogrammet.



Varken Psykoterapistiftelsen, MCI Stockholm eller Stockholm City Conference Centre
– Norra Latin kan hållas ansvariga för skador under eller som ett resultat av mässan.
Det åvilar utställaren att själv sörja för behövligt försäkringsskydd.



Arrangören fritar sig från allt ansvar för skador på väggar, golv, utrustning eller
inventarier i utställningslokalen. Utställaren ansvarar för egen utställningsyta och
eget utställningsmaterial.



Inga affischer eller andra föremål får sättas upp direkt på väggar eller målade ytor.
Vid uppsättning av material bör alltid någon form av skärmvägg användas.



Brandsäkerhet
o Tyg som används för dekoration och tak måste vara impregnerat mot brand.
Detta gäller även dekorationer och skyltar m. m i frigolit. Övriga skyltar och
dylikt bör göras i brandklassad kartong.
o Ej tillåtna material är t.ex. wellpapp och syrenskivor.
o Stearin-, värmeljus eller brinnande lyktor är inte tillåtna, såvida inte av
Stockholm City Conference Centre godkänd brandvakt är tillsatt.
o Skydds- och brandinspektion sker innan mässans öppnande varvid utställare
kan bli anmodad att avlägsna ej tillåten byggnation eller föremål av ej tillåtna
material



Psykoterapimässan har valt Mäss & Event Gruppen i Sverige AB som huvudleverantör
av bygg- och tekniska tjänster.


Mäss & Event Gruppen i Sverige AB kan hjälpa till med all utrustning till
montern samt text och bild som rollups och skyltar m.m.
De tillhandahåller bl.a: möbler, diskar, ståbord, mattor, belysning,
broschyrställ, LCD-skärmar i alla storlekar, DVD-maskiner m.m.



Man kan se hela sortimentet och priser på www.exporent.se. All service kan
bokas online, via telefon 08-6012250/51/52 eller fax 08-6012258. Vid
beställning - glöm inte att ange: antal + artikelnummer samt företagsnamn,
kontaktperson, postadress, e post och telefon.



Teknisk projektledare/kontaktperson Exporent: Christian Färnstrand, 0709285026



Kostnad för elanslutning:
Alternativ 1: 2 montrar delar på en anslutning - det ger 1000 W/monter och
kostar 250:-/monter.
Alternativ 2: 10A till en monter kostar 500:-.



OBS! Var ute i god tid! Bokningar gjorda efter den 23 april debiteras med
listpris + 20%.



Jetpak kan sköta logistik och leverans till Norra Latin
CCC har ett samarbete med Jetpak och DHL, vilket med fördel kan utnyttjas av
utställare. Inom Sverige rekommenderas Jetpak, som kan lagra ert material fram till
arrangemangets genomförande, lagra tomemballage under det att utställningen
pågår samt sköta leveranserna av material till anvisad plats och från CCC. För mer
information kontakta: Jetpak: Kundservice 077 570 00 00



Leveransadress vid budning: Banhusgatan 12



Ansvar
Utställaren ansvarar själv för sitt material. Om speciellt värdefull eller ömtålig
utrustning används i samband med utställning rekommenderar vi att utställaren
beställer bevakning av utrustningen. Se vidare www.stoccc.se Allmänna villkor.



Utställares kontaktperson samt medarbetare som bemannar utställningsplatsen
erhåller entrékort till utställningen. Entrékorten hämtas ut i servicedisken på plan 1.
Varje utställare kan hämta ut så många entrékort som på förväg beställts, dock max
10 st/dag. Entrékorten är personliga och fungerar som namnskylt. Ni behöver dock
inte i förväg anmäla namn på vilka personer som ska bemanna montern, utan kan
fylla i detta på plats.
Observera att entrékorten inte ger tillgång till seminarieprogrammet. Vill ni ta del av
detta rekommenderar vi att ni kompletterar med mässkort. Mässkortet är inte
personligt utan delas av flera personer.

Utställare som vill ”kika på plats” är välkomna att besöka Norra Latin fredagen den 9 april
mellan 15.00 – 16.30. Anmäl senast den 6 april om du är intresserad att titta på lokalerna.
Det är viktigt att vi får veta hur många som kommer så att vi kan förbereda oss väl.
På www.psykoterapimassan.se finner du information om mässan.

