Allmän Information till utställare
Mässans öppettider:
Torsdag 6 Oktober 09:00 - 18:00
Monter information:
Monterns basutbud är monterväggar och elanslutning 10A/230V. Minsta bokning av monter är 2 x 2 m
(4 kvm), väggarna är 2,35 m höga. Övrig utrustning i monter så som dekoration, belysning m.m.
ansvarar utställarna själva för.
Priser:
Monter 2 x 2 m 3 000 kr (exkl. moms) I priset ingår lunch för 2 personer
Monter 3 x 2 m 4 000 kr (exkl. moms) I priset ingår lunch för 2 personer
Monter 4 x 2 m 6 000 kr (exkl. moms) I priset ingår lunch för 2 personer
Monter 6 x 2 m 8 000 kr (exkl. moms) I priset ingår lunch för 2 personer
Övriga önskemål på yta, ta kontakt med projektledare på Dalarnas Matmässa
Konferensrum med plats för 10 personer 10 000 kr (exkl. moms) I priset ingår lunch för 2 personer
Konferensfika i loge för 10 personer under dagen 2 000 kr (exkl. moms)
Betalningsvillkor:
Monterhyra betalas mot faktura senast 45 dagar innan mässans första dag.
Efter fakturans förfallodatum äger arrangören rätt att debitera dröjsmålsränta enligt utsatt räntesats.
Varuleveranser:
Om ni önskar skicka material till arenan kan gods tas emot tidigast måndag den 3 oktober.
Adress: Rättvik Arena, Backavägen 41, 795 32 Rättvik
OBS! Märk godset med Dalarnas Matmässa, samt företag och kontaktperson.
Levererat gods finns att hämta i lastutrymmet på arenan.
Monterbygge och incheckning:
Monterbygge sker på onsdag den 5 oktober mellan kl. 10.00 - 22.00. Vid ankomst är det viktigt att ni
checkar in vid informationsdisken i Rättvik Arena. Ni får då utställarpass, lunchbiljetter samt annan
nyttig information.
Nedmontering:
Nedmontering av monter måste ske direkt efter mässans stängning kl.18.00 på torsdagen.
Samtliga utställare ansvarar för städning vid sin egen monterplatser. På baksidan av arenan finns en
container för blandat brännbart.
Utställaren ansvarar själv för att emballera, märka upp och beställa frakt för eventuellt gods som ska
skickas tillbaka. Gods redo för retur placeras i lastutrymmet på baksidan av arenan.

Trivsel och förhållningsregler i monter:

Det är inte tillåtet att tejpa, spika eller på annat sätt göra åverkan på monterväggarna.
Exponering sker enbart vid den egna montern, inga flaggor eller dylikt får placeras ut i andra delar av
lokalen utan arrangörens tillstånd.
Levande ljus, rökmaskiner eller egen musik får ej användas i montern.
Bakgrundsmusik i mässhallen spelas av arrangören.
För utställare finns ett gemensamt utrymme där kaffe, vatten och frukt finns att tillgå.
Montern skall alltid vara bemannad under mässans öppettider.
Ansvar för skador och egendom:
Dalarnas Matmässa ansvarar inte för några skador som drabbar utställarna, utställarnas egendom
eller utställarnas personal, eller någon annan egendom eller person (juridisk eller fysisk) före, under
eller efter mässan i eller utanför Rättvik Arenas lokaler eller de andra lokaler som mässan kan komma
att genomföras i.
Utställare skall teckna en utställarförsäkring innefattandes ansvarsförsäkring för arrangemanget,
lämpligen genom företagets egna försäkringsbolag.
Monterservice:
Om ni som utställare önskar beställa av t ex kylskåp, stolar, monterbelysning, extra el, eller dyl,
vänligen klicka in på knappen Monterservice på utställarsida
Parkering:
I anslutning till Rättvik Arena finns det gratis parkering under mässdagen.
Biljettförsäljning:
All biljettförsäljning för besökare sker online på mässans hemsida.
Vår marknadsplats till utställare och besökare:
www.dalarnasmatmassa.se
På denna sida kommer all information för mässans innehåll att presenteras.
Utställarlista med logga och info om företaget.
Facebook, Dalarnas Matmässa

