
 

 

Utställarinformation: Monter – Business Arena Malmö 2019 
 
 

 
Inrigg  
 
Måndagen den 1 april from kl.16.00 har ni tillgång till 
utställningsytan på Clarion Hotel & Congress Malmö 
Live för att iordningställa er monter. Vi på Business 
Arena tar emot er på plats. Sluttid för inrigg är 
kl.22.00. Vänligen notera att ingen montering får 
ske på morgonen den 2 april.  
 

Utställningsytan 
 

● Monterväggar 3 x 1 m med utställningsyta 
2,93 x 1 m. Maxhöjd 2,5 m. Se bifogad skiss. 
Väggarna är ej avsedda att användas som 
stöd eller hänga tyngre saker på, ex. en TV. 

● Eluttag 240v/10amp 
● Wifi: Logga in på Clarion Guest nätverk, 

inget lösenord krävs. 
● Väggar och golv ska återställas i 

originalskick. Städning i montern ingår ej. 
 

I Clarions bifogade utställarinformation finner ni vilka 
material som är tillåtna att bygga med ur 
brandsäkerhetsaspekt.  
 
Tips! Planerar ni att lägga en egen matta så 
rekommenderar vi en masonitskiva under, då det är 
en tjock heltäckningsmatta som golv i 
utställningslokalen. Tänk även på att beställa 
belysning till er monter, då lokalen både har svart 
golv och mörka väggar.  
 

Extrabeställningar till montern 
 
För frågor eller hjälp med er monter (matta, möbler, 
belysning eller hela montern) rekommenderar vi vår 
monter leverantör, Fischers Reklambyrå:  
Sam Fischer, 070-854 37 16 / sam@fischer-reklam.se 
 
Teknik: Konferensteknik, www.konferensteknik.se 
tel: 08-650 57 60 
 
3-fas el eller fast internetlina: kontakta oss så 
hjälper vi till med en beställning. 
 
Extrabeställningar måste bokas senast den 15 mars. 
 
 
 
 
 

 
 
Budadress & leveranser 
 
Clarion Hotel & Congress Malmö Live kan tidigast ta 
emot gods måndagen den 1 april från kl.07.00. 
Materialet ska märkas med referens: Business Arena 
+ ert företagsnamn.  
 
Retur av godset beställer ni till den 2 april efter 
kl.17.00. Packa godset samt märk upp det väl med 
ert företagsnamn och en fraktsedel!  
 
Adress för mindre leveranser (kartonger, rollups)  
Clarion Hotel & Congress Malmö Live, 
Konferensreceptionen,  
Dag Hammarskjölds Torg 2, 211 18 Malmö. 
   
Adress för större leveranser (på pall till lastkaj)  
Clarion Hotel & Congress Malmö Live, 
Konferensreceptionen,  
Beringsgatan 3, 211 18 Malmö. 
 
 
Entré vid ankomst 
 
Med bil: Kör ner i garaget under hotellet, infart från 
Beringsgatan. Från garaget i källaren finns en ingång 
uppmärkt med kongress/konsert. Härifrån tar ni 
hissen upp till utställningslokalen på plan 2. 
 
Gående: Har ni material som kan bäras in, använd 
kongressentrén och ta trappan/hissen till plan 2.  
 

Parkering 
 
P-hus finns under Clarion Hotel & Congress Malmö 
Live, infart från Beringsgatan. Biljett köps i automat 
på plats.  
 

Nedmontering 
 
Nedmontering av montern ska ske under 
kongressdagen den 2 april från kl.17.00! Det är inte 
tillåtet att demontera eller föra ut material innan 
den angivna tiden. Allt material och skräp ska 
medtas efter kongressens slut. Kvarlämnat material 
slängs och förvaras inte av Business Arena eller 
Clarion Malmö Live. 
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Hålltider & Biljettinfo – Business Arena Malmö 2019 
 
 
Välkomstträff 
 
Måndagen den 1 april kl.18.00-20.30 arrangerar vi 
en Välkomstträff i Clarion Living Room på Malmö 
Live. Tänk på att planera ert monterbygge så att ni 
som är anmälda hinner delta på välkomstträffen där 
det bjuds på mingel med dryck och tilltugg.  
 

Registrering 
 
Registreringen till kongressen är öppen tisdagen den 
2 april mellan kl.08.00-16.15. Du finner den på 
entréplan på Clarion Malmö Lives kongressavdelning. 
Biljetten består av en namnbricka som ska bäras 
synligt under hela kongressen.  
 
Om du deltar på välkomstträffen så kommer du 
redan att vara registrerad. Vg kom ihåg att ta med 
din namnbrickan från kvällen innan då den gäller som 
entrébiljett.  
 

Garderob 
 
Bevakad garderob finns en trappa ner vid 
registreringen. Garderoben är kostnadsfri.  

 
Trådlöst internet / WiFi 
 
Anslut till Clarion Guest nätverket, inget lösenord 
krävs. Tjänsten är kostnadsfri.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Agenda & Måltider 
 
08.00-09.00 Registrering med kaffe & smörgås 
09.00-10.00 Inledning i Konsertsalen 
10.00-11.00 Förmiddagsfika 
11.00-12.00 Parallella seminarier  
11.30-13.30 Mingel lunchtallrik för utställare* 
13.30-14.30 Parallella seminarier 
14.30-15.15 Eftermiddagsfika 
15.15-16.15 Parallella seminarier 
16.15-17.00 After Work 
 
Alla måltider serveras på utställningsytorna, plan 2. 
*Monterpersonal har möjlighet att äta lunch redan 
kl.11.30 för att undvika köer och kunna bemanna 
montern under lunchpausen som börjar kl.12.00. 
 
Specialkost serveras på Vasakronans Torg inne i 
utställningslokalen High, plan 2. 
 

Bemanning av montern 
 
Montern ska bemannas mellan kl.08.00-17.00. Det 
är speciellt viktigt att den bemannas under pauserna 
med fika, lunch samt After work. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Anette Udd, Event Manager 

070-248 68 01 / anette.udd@fastighetsnytt.se 
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