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Utställarinformation Monter, plan 5 – Business Arena Stockholm 2018 
 

Inrigg / Monterbygge 
Tisdagen den 18 september med start kl. 13.00 kommer ni att ha tillgång till Stockholm Waterfront Congress 
Center, för att iordningsställa er monter. Sluttid för bygget är kl. 23.00.  
 
Vänligen notera att man inte får montera på morgonen den 19 september. Vid in- och utrigg behövs ingen 
namnbricka! 
 

Utställningsytan 
 Montervägg 3 meter bred x 1 meter djup (innermått 2,93 meter x 1 meter) Maxhöjd 2,5 meter. 

Dessa mått får EJ överskridas på grund av utrymningsskäl! Väggarna är ej avsedda att användas som 
stöd eller hänga tyngre saker på, exempelvis en tv. Se bifogad skiss.  

 Väggar och golv ska återställas till originalskick! 

 Eluttag 240v/10amp  

 Trådlöst internet: Logga in på Waterfronts trådlösa nätverk och godkänn villkoren. Inget lösenord 
krävs. 

 Städning inom monterytan ingår ej. Waterfronts personal städar endast de öppna mingelytorna. 
Önskas städ av er monteryta, kontakta Waterfronts personal. Detta debiteras separat direkt av dem. 

 Aktiviteter i montern såsom ihärdigt ljud eller starka lukter är tillåtet till en rimlig nivå, men av hänsyn 
till montergrannar bör dessa aktiviteter stämmas av med oss innan.   

 Småförvaring, såsom Give Aways eller kartonger, hänvisas till Arconas container som är belägen vid 
lastkajen på plan 4. 

 Det finns ingen möjlighet att förvara större gods eller tomt emballage varken före eller under 
kongressen. Efter eventet måste allt monteras ned och allt gods och emballage medtas! 
 

Extrabeställningar i montern 
För frågor kring monterväggarna, eller hjälp med hyra av ståbord, monterbelysning, foliering av väggarna eller 
dylikt, rekommenderar vi att ni kontaktar vår monterleverantör, Fischers Reklambyrå: Sam Fischer, mobil: 070-
854 3716 / sam@fischer-reklam.se 

 
Eventuella extrabeställningar kan ej göras på plats utan måste bokas senast den 5 september. 

 

Inlastning för plan 5 
Kör in till lastkajen på Nils Ericsons Plan 4. Mått entrédörr: 2,72 m bred x 2,84 m hög. 
 
Observera att det kan bli köer vid lastintaget. Parkering vid lastkajen får endast ske under avlastning, därefter 
måste ert fordon parkeras på annan plats. 

 
Budadress & leveranstider 
Stockholm Waterfront Congress Center, Nils Ericsons Plan 4, 101 32 Stockholm. Leveransen ska märkas med 
referens: Ert företagsnamn + Kontaktperson + telefonnummer + Business Arena.  
 
Waterfront tar endast emot bud den 18 september mellan kl.07.00-15.00. Godset lämnas vid garderoben vid 
lastkajen, plan 4, där ni hämtar upp det då ni får tillträde att börja bygga er monter. 

 

Nedmontering 
Nedmontering av er monter får tidigast påbörjas kl.17.00 torsdagen den 20 september. Ingen får börja riva sin 
monter tidigare än detta klockslag! Hela montern måste rivas samt allt emballage måste slängas i containern 
utanför lastkajen, plan 4, eller fraktas bort samma kväll senast kl.23.00 som kongressen slutar. Lämnas material 
kvar efter kl.23.00 debiteras en lokalhyra. För uppmärkning av ert material, hämta gärna en Utriggsblankett i 
vår gröna Informationsdisk. 

mailto:sam@fischer-reklam.se


 

2 

 

 

Hålltider 
Bemanning i montern: Montern ska bemannas mellan kl.07.30 – 18.00 under onsdagen och mellan kl.07.30 – 
17.00 under torsdagen. Det är framför allt viktigt att bemanna montern under kaffe-, lunch- och mingelpauser. 
 
Registrering och frukost: Registrering för utställare är öppen båda dagarna kl.07.30 – 09.00 då även frukost 
serveras.  
 
Lunch till utställare serveras från kl.11.30 på plan 4, detta för att ni ska undvika köer och vara redo i er monter 
för besökare under lunchpausen som börjar kl.12.00.    
 
Middagstallrik & dryck serveras under onsdagen den 19 september kl.17.00 – 19.00. 

 
After Work med prisutdelning serveras under torsdagen den 20 september kl.16.00 – 17.00.  
 
Specialkost, gluten, laktos och vegetariskt alternativ, serveras på Vasakronans torg, plan 4, och vid 
konferensreceptionen, plan 2.  
 

Biljetter/namnbrickor 
Vi kommer att buda ut biljetter under vecka 37 till de partnerföretag som har kontor i Stockholm. Till de 
partnerföretag som kommer från övriga landet har vi en förregistrering öppen under tisdagen den 18 
september mellan kl. 13.30 - 19.00 i vår gröna Informationsdisk på Waterfront Congress Center, plan 4. 
Biljetter kan även hämtas ut i registreringen på plats under båda kongressdagarna mellan kl.07.30 - 17.00. 

 
 

************* 
 

Vi önskar er lycka till med planeringen inför eventdagen och er utställning.  
Är det något ni undrar över är ni välkomna att höra av er! 

 
Anette Udd, Projektledare 

070 – 248 68 01 
anette.udd@fastighetsnytt.se 
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