Utställarinformation Home Etc. & Outside Living
Varmt välkomna till Home Etc. och Outside Living, mässan för utveckling och förbättring av såväl
innerum som uterum. Vi är glada att ha er som utställare och ser fram emot att snart få träffa er
på Malmömässan.
Nedan följer praktisk information inför ditt deltagande. Mer information finns på
https://www.homeetcsyd.se/sv/utstallarinformation/
Har ni ytterligare frågor så tveka inte att kontakta vårt projektteam!
Bjud in era kunder
och nätverk

Som utställare har du möjlighet att erbjuda 30% rabatt på ordinarie biljettpris för mässan.
Rabatten får kunderna genom att använda koden utstallare2020 på ticketmaster.se. Använd
denna i din marknadsföring inför mässan för att säkerställa att så många som möjligt av dina
kunder och leads är på plats.

Extra synlighet

Det finns goda möjligheter till extra exponering och synlighet under mässan. Säkerställ att
besökaren kommer ihåg just din monter, ditt företag och dina erbjudanden. För information och
offert kontakta vårt säljteam.

Registrering av
monterpersonal

Monterpersonal skall registreras via https://www.trippus.net/HomeEtc_Utställare2020
Utställarkort skriver ni ut själva eller hämtar på plats vid informationsdisken i huvudentrén.
Utställarkorten ska alltid bäras under den tid ni vistas i hallen, även under in-/utflyttning.

Byggnation &
monterutrustning

Av Malmö Mäss-Service kan du beställa inredning till din monter. Tänk på att vara ute i god tid
med er monterplanering och beställning. Efter 13:e februari läggs ett tillägg av 25% på priset och
under inflyttningsdagarna läggs 50% på monterbeställningar.
Beställningar görs till Malmö Mäss-Service
www.mass-service.se
+46 (0) 40 30 67 20
jorgen@mass-service.se

El och Internet

Malmömässan tillhandahåller fritt trådlösa nätverket i alla publika utrymmen. Vi lämnar inga
garantier för att denna tjänst är funktionssäker i alla lägen. Vi rekommenderar därför
trådbunden anslutning för affärskritiska tillämpningar. Det inte är tillåtet att ta med egen router
då dessa slår ut mässhallens nätverk.
Önskas ström längre än till kl. 17.00 mässans sista dag eller nattström , meddela Mäss-Service.

Höjdexponering

Monterns höjd är 2,5 meter. Det ej är tillåtet att bygga över 2,5m utan tillstånd. Höjdbyggnation
debiteras. Boka höjdbyggnation hos Mäss-Service senast 13:e februari

Godshantering

Gods kan tas emot tidigast 26 februari och måste hämtas senast 9:e mars.
Det är mycket viktigt att märka godset noggrant, ange adressen på följande sätt:
Malmömässan, Home Etc.
Företagets namn, Monternummer
Kontaktperson (hos er), telefonnummer
Mässgatan 6,
SE-215 32 Malmö
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Mottagarkontakt på Malmömässan är Elenore Hedin, 040-10 12 91
Truckhjälp finns på plats vid inflyttning och denna betalas tillsammans med er faktura från
Malmö Mäss-Service. Priser går att läsa på Malmö Mäss-Service webbsida. Om utställaren själv
önskar att ta emot godset åligger det utställaren att bevaka denna ankomst.
Om ni har gods som väger över 1 ton per kolli, eller som är mer än 2 meter brett
och/eller mer än 2,5 m högt måste ni kontakta Malmö Mäss-Service minst två veckor i förväg.
I de fall där speditören som levererar godset och ber oss transportera in godset till
montern, kommer vi att göra det på utställarens bekostnad, oavsett vad som
överenskommits mellan speditören och utställaren.
Under sista inflyttningsdagen påbörjas läggningen av gångmattor kl. 16.00. Efter
denna tid låses portarna och gångarna skall hållas fria från gods, emballage och avfall.
Emballage och tomgods är inte tillåtet att förvara i montern, kontakta Malmö MässService för bortforsling och lagring av detta, minsta debitering är två kubikmeter.
Om godset ankommer före angiven tid då vi tar emot godset, kommer vi att köra det
till lagret och kostnaden för detta debiteras utställaren, detsamma gäller om godset
inte är avhämtat inom angiven tid.
Det åligger utställaren att tillse att gods som ska hämtas är uppmärkt med korrekta fraktsedlar.
Easyfairs Nordic påtar sig inget ansvar för godset under godshanteringen.
Städning

Utställarna ansvarar själva för all städning i den egna montern under inflytt, mässan och utflytt.
Städning inför öppning av mässan ingår ej. Monterstädning för hela perioden kan beställas hos
Malmö Mäss-Service.

Öppettider

Torsdag 5 mars: 11.00-18.00
Fredag 6 mars: 10.00-18.00
Lördag 7 mars: 10.00-18.00
Söndag 8 mars: 10.00-17.00

Tillträde

Tillträde för utställare via lastgården från kl. 08.00 fram till 30 min innan mässan öppnar.
Tillträde för utställare via huvudentrén från 1h innan mässan öppnar. Mässan är tillgänglig för
utställare en timme efter stängning.

Inflyttning

Tisdag 3 mars: 07.00-22.00
Onsdag 4 mars: 07.00-20.00

Utflyttning

Söndag 8 mars: 17.00-24.00
Måndag 9 mars: 09.00-12.00

Parkering

Parkeringsplatser med automater finns i anslutning till mässhallen. Automaterna tar de flesta
svenska bensinkort och VISA-kort men endast parkeringen närmast mässan (T0) tar
internationella kreditkort
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Montercatering

Fyll din monter med livets goda i form av mat och dryck. Mässrestauranger i Malmö äger
utskänkningstillståndet på mässan, tillhandahåller alkoholhaltiga drycker och har
Montercatering för dig som utställare. Montercatering levererar allt ifrån kaffe och smörgåsar
till snittar och bubbel direkt till din monter. Maila er beställning till:
montercatering@malmomr.se eller ring 040-642 10 00

Lunch för utställare

Mässrestauranger i Malmö erbjuder er som utställare att köpa lunchkuponger vilket innebär att
ni kan äta en av våra lunchrätter till specialpris. Kupongerna kan köpas på plats alternativt
förbeställas per mail. Betalning kan ske kontant, med kontokort eller mot faktura. Kupongerna
säljs i häften om 10 stycken, brutna häften återköps ej. Observera att enstaka luncher inte kan
faktureras. Vid köp mot faktura tillkommer en fakturaavgift på 125kr. Maila er beställning till:
kuponger@malmomr.se eller ring 040-642 10 00

Livsmedelsverksamhet

För att få hantera livsmedel vid ett evenemang måste du lämna in en anmälan om registrering
till Miljöförvaltningen alternativt ha en ambulerande registrering i er hemkommun. Ni ansvarar
själv för att anmäla registrering. OBS! Ansök senast 4 veckor innan mässan.

Brandföreskrifter

Rökförbud och förbud mot öppen eld gäller på Malmömässan. Utryckning orsakat av utställare
debiteras. För er som vill demonstrera eldstad med gasol, spisbränsle som innehåller alkohol
eller vill ha ljus tända för att visa era produkter skall ansöka om tillstånd hos Pernilla Rönde,
pernilla@malmomassan.se.

Kontakt

Ansvarig Malmömässan:
Pernilla Rönde
Pernilla.ronde@easyfairs.com
076-5120100

Malmö Mäss-Service
Jörgen Jönsson
jorgen@mass-service.se
040-642 99 25

Mottagarkontakt Malmömässan
Eleonore Hedin
Eleonore.hedin@easyfairs.com
040-101291

Mässresturanger
montercatering@malmomr.se
040-642 10 00

Sales executive:
Caroline Larsson
Caroline.larsson@easyfairs.com
076-63311382

Sales Executive:
Jonas Mitander
jonas.mitander@easyfairs.com
031-894123

Sales Executive:
Annika Karlsson
annika.karlsson@easyfairs.com
0766 31 13 61

Väl mött på Home Etc. & Outside Living!
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