
Inrigg
Datum: onsdagen den 15 maj.
Var: Svenska Mässan, F-hallen, Entré Focus F
Tid: 17.00 får ni tillgång till er monterplats. Entrén stänger kl.21.00 
men montering kan pågå fram till midnatt i F-hallen.  
Vänligen notera att man inte får bygga på morgonen den 16 maj.

Utställningsytan
  Monterväggar 3 x 1 meter med utställningsyta på 2,93 x 1 m.  

Maxhöjd 2,5 meter. Se bifogad skiss.
  Väggarna är inte avsedda för att användas som stöd eller hänga 

tyngre saker på t.ex. en Tv.
  Eluttag 240v/10 amp (max2000w)
  Wi-fi
  Väggar och golv ska återställas i originalskick. Städning i  

montern ingår ej. Tips! planerar ni att lägga en egen matta så 
rekommenderar vi en masonitskiva under, då det är en tjock  
grafitgrå heltäckningsmatta i utställningslokalen.

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.

Parkering vid in-och ut-rigg
Använd P-hus Focus i Gårda Affärscentrum (max höjd: 2.10 m). Karta
På plan 3 i garagehuset finns en gångbro över till Svenska Mässan.
Här finns även vagnar till utlåning för transportering av mindre gods. 
Använd entré focus F (utställarentré).

Har ni större emballage måste dessa skickas till Svenska mässans 
godsmottagning. Man måste tidsboka innan den 6 maj via denna 
länk Tidsbokning. 
OBS! Ni skriver in Business Arena i rutan Mässan/Event.  
Viktigt att ni även bokar tid för upphämtning då det annars  
tillkommer en avgift från Svenska Mässan.

Leveransadress för godsförsändelser
Märk ert material med:
Business Arena, Svenska Mässan
ATT: [Utställande företag, monternummer]
Mässans gata 6
412 51 Göteborg

Extrabeställningar till er monter
Är ni i behov av 3-fas, fast internetlina? Då görs beställningen via 
mig och allra senast den 29 april.
Vid hjälp av utformning av hela er monter eller mattläggning så 
rekommenderar vi Fischer Reklamateljé. Förbeställning görs direkt 
via sam@fischer-reklam.se eller via telefon: 08-545 709 92.
Deadline för tryckmaterial och hyrmöbler är den 29 april.
Monterservice via Svenska Mässan finner ni här: Monterservice
Vid beställning av teknik till er monter så rekommenderar vi 
www.konferensteknik.se

Logi
För långväga gäster rekommenderar vi att boka hotellrum på Gothia 
Towers som ligger i direkt anslutning till Svenska Mässan. Som 
deltagare på Business Arena har du möjlighet att få 10% rabatt på 
ordinarie pris. Boka här.

Hålltider och biljettinformation
  Onsdagen den 15 maj klockan 18:00-20:30 arrangerar vi en  

välkomstträff i skybaren Imagine på Gothia Towers. Registrering 
sker på våning 28 i Tower 3.

  Registreringen till kongressen är öppen mellan klockan  
08:00-16:00 den 16 maj, du finner den i passagen till F-hallen på 
plan 2, via hotellentrén Gothia Towers, Mässans gata 24. 
Biljetten består av en namnbricka som ska bäras synligt under hela 
konferensen. Om du är med på Välkomstträffen den 15 maj  
så kommer du redan vara registrerad, tänk då på att ta med  
namnbrickan på morgonen då den gäller som entrébiljett.

 K affe & smörgås serveras i samband med registreringen  
kl.08:00-09:00.

  Lunch till monterpersonal serveras redan från klockan 11:30 för  
att ni ska kunna undvika köer och stå redo i er monter under 
lunchpausen som börjar klockan 12:00.

  Konferensen avslutas med ett mingel i utställningsdelen mellan 
klockan 16:15–17:00.

Nedmontering av montern
Nedmontering av montern får ske tidigast kl.17:00  
(fram till kl.21:00). Vänligen respektera tiden då det pågår ett 
avslutningsmingel i lokalen. Det är inte tillåtet att föra in tomt 
emballage, bryta/demontera eller föra ut produkter från montern 
under pågående evenemang.

Business Arena Göteborg 2019
Utställarinformation för er med monter

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!

Anna Löfgren
Head of Events
073-314 04 82
anna.lofgren@fastighetsnytt.se

https://www.hitta.se/kartan/pl/P-Hus%20G%C3%B6teborg/4000101849!~57.69860,11.99330,16z/tr!i=c1ZCcLJs/search!i=4000101849!q=P-Hus%20G%C3%B6teborg!t=single!st=plc!ai=4000101849!aic=57.69860:11.99330
http://tidsbokning.transport.svenskamassan.se/?Language=SE
http://www.monterservice.com
http://www.konferensteknik.se
http://www.businessarena.nu/arenor/goteborg/hotell/

