
Inrigg
Måndagen den 17 februari mellan kl. 11.00-18.00 har ni tillgång 
till utställningsytan på Umeå Folkets Hus för att iordningställa er 
monter. Vi på Fastighetsnytt tar emot er på plats. Vänligen notera att 
monterbygget måste göras klart den 17 februari, behöver ni längre 
byggtid än till kl. 18.00, vänligen kontakta Anna Löfgren.
Montering får ej ske på morgonen den 18 februari.

I monterytan ingår:
  Utställningsyta 3 meter bred x 1 meter djup 

OBS! Inga monterväggar!
 Max bygghöjd är 2,3 meter
 1 st. ståbord
 Eluttag 240v/10amp
 Trådlöst internet – lösenord fås på plats
 

Extrabeställningar till montern
Utformning av hela montern, belysning och foliering:
Fischer Reklambyrå, Sam Fischer, sam@fischer-reklam.se, 
tel: 070-854 37 16. För utformning av hela montern, dvs tyger, vepor, 
foliering - beställ senast 3 februari. För mindre beställningar som 
möbler eller belysning - beställ senast 7 februari. 
Möbler: Nolia mässan, klicka här
Teknik: Kontakta katarina.nilsater@umeafolketshus.se,  
tel: 070-63 03 283. Beställ senast 4 februari.

Bud
Umeå Folkets Hus kan tidigast ta emot gods från måndagen den  
17 februari. Lastintaget är öppet kl. 08.00-17.00. 
OBS! Budet måste märkas upp med Business Arena Umeå 18 feb  
och ert företagsnamn.

Större godsförsändelser till lastbryggan:  
(max mått i deras hiss är en standard europapall)
Umeå Folkets Hus, Vasagatan 15, 903 29 Umeå

Mindre bud: (kartonger, rollups etc.)
Umeå Folkets Hus, Receptionen, Skolgatan 59, 903 29 Umeå.

Garage: 
Nanna P-hus, byggnaden bredvid Umeå Folkets Hus.  
Infart sker via Västra Kyrkogatan.

Besöksadress till kongressen: 
Umeå Folkets Hus, Skolgatan 59, Umeå.

Nedmontering
Nedmontering sker från kl. 16.45 under kongressdagen. Vänligen 
respektera denna tid då det pågår ett avslutningsmingel.
Det är inte tillåtet att föra in tomt emballage, demontera eller föra  
ut produkter från montern under pågående evenemang.

Retur av godset: 
Beställer ni till den 18 februari efter kl. 16.45 alternativt den  
19 februari.
OBS! Ska godset hämtas den 19 februari är det mycket viktigt att 
detta sker innan kl. 10.00. Godset ska köras ner till lastintaget  
under tisdagskvällen den 18 februari och vara tydligt uppmärkt  
med fraktsedel.

Hålltider & biljetter
Välkomstträff:
Måndagen den 17 februari kl. 18.00-21.00 arrangerar vi en  
välkomstträff på restaurang Cinco, Renmarkstorget 5.
Tänk på att planera ert monterbygge så att ni som är anmälda hinner 
delta på välkomstträffen där det bjuds på förfriskningar och lättare 
mingelbuffé.

Registrering:
Registreringen är öppen tisdagen den 18 februari mellan  
kl. 08.00-16.00, du finner den innanför entrédörrarna på Umeå 
Folkets Hus. Biljetten består av en namnbricka som ska bäras synligt 
under hela konferensen. Du som deltar på välkomstträffen kommer 
redan att vara registrerad. Tänk på att ta med namnbrickan från 
kvällen innan, den gäller som din entrébiljett!

Bemanning av er monter:
Vi önskar att ni bemannar er monter mellan kl. 08.00-16.45,  
speciellt under pauserna.

Mat & dryck:
 Alla måltider serveras på utställningsytorna.
  Kl. 08.00-09.00 serveras kaffe i samband med registreringen.
 Lunch till monterpersonal serveras redan från kl.11.30.
  Kl. 16.00-16.45 avslutas konferensen med en after work med 

enklare tilltugg och dryck.
  Från kl. 16.30 får ni även fri entré till Guitars- The Museum om  

ni visar upp er namnbricka.

UTSTÄLLARINFORMATION MONTER

Undrar ni över något är ni  
varmt välkomna att höra av er!

BUSINESS ARENA 
UMEÅ 2020
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anna.lofgren@fastighetsnytt.se


