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Utställarmanual  
 

Plats: Mötet äger rum på Gothia Towers (Svenska Mässan) i Göteborg, adress Mässans gata 24, Göteborg. 

 
Utställningskarta med monterplatser: Hittas på: 
http://www.travekoscandinavia.se/app/netattm/attendee/page/80441 Klicka på Hallskiss. 
 

Logi/etc: Meetx som hanterar deltagarregistrering har förbokat ett antal hotellrum. Bokning sker på: 
http://www.travekoscandinavia.se/app/netattm/Attendee/page/80441 Klicka på hotell. 

 

Utställningens öppettider 
Torsdag 25 april 09:00-17:00 
Fredag 26 april 09:00-17:00 

 

Inflyttning onsdag: Entré Focus F (Utställarentré - vån 3). Mer info i bilaga 1. 
Byggnation onsdagen 24/4 kl: 17:00-20:00  
 

Inflyttning torsdag: Större gods via entré Focus F (Utställarentré - vån 3). Mer info i bilaga 1. Kl 07:30-08:30 
 

Mindre gods (t ex roll-up:s) via Gothias hotellentré, Mässans gata 24 (endast roll ups) kl: 08:00-09:00.  
Registreringen öppnar 07:30 och invigning 08:30 samt föreläsning 09:00. 

  

Utflyttning: Entré Focus F (Utställarentré) Fredag efter eftermiddagskaffet kl 16:00. (Tyst rivning, föreläsning 

pågår) Lokalen ska vara utrymd kl: 19:00. 
 
När evenemanget är avslutat ska godset i möjligaste mån transporteras bort samma dag. Om detta inte är 
möjligt, stäm av med Gothias kontaktperson på plats. 
 

Godstransporter TILL och FRÅN Svenska Mässan & Gothia Towers:  
Ankomst för gods tidigast måndagen 22/4. Godsmottagning dagtid kl. 07:00-17:00.  

Leverans- & hämtningsadress: 
 

Svenska Mässan 
Att: Idrottsmedicinskt Vårmöte 2019, G2-G4 Foajé 25–26/4 2019 
Mässans Gata 6  
412 51 Göteborg 

 
Märk även godset med ” [företagsnamn och monternummer]”. Ange även din kontaktperson med 
telefonnummer. 
 

Allt som skickas och hämtas måste föranmälas via länken nedan senast fem dagar innan leverans. Gällande prislista 

finns via länken. http://tidsbokning.transport.svenskamassan.se 

Byggnationsregler & Tekniska bestämmelser 

För teknisk information gällande byggnationsregler, installationer & anslutningar, brandföreskrifter, säkerhet, hälsa 

& miljö se, www.monterservice.com 
   

Teknik/IT: WiFi finns! Öppet nätverk Gothia Towers, inget lösenord. 

http://www.travekoscandinavia.se/app/netattm/attendee/page/80441
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http://www.monterservice.com/
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Kontaktperson Svenska Mässan:  

Vitti Holmstedt Telefon: 031-708 80 56, E-post: vitti.holmstedt@gothiatowers.com 

 

Monterservice / El & möbler:  
El ingår (1 uttag/ monter). I samband med anmälan så kunde två olika möbelpaket förbeställas (se din 
orderbekräftelse/faktura).  

• 1 långbord 120 cm i björk & 2 tygklädda stolar.    

• 1 Ståbord & 2 st barstolar    
 

Det finns möjlighet att beställa andra möbler direkt av Svenska Mässans monterservice. Se deras utbud på 

www.monterservice.com  Beställning görs via email till vitti.holmstedt@gothiatowers.com  

Eventuellt tillkommande beställningar utöver det som ingår i utställningsytan beställs senast 24 mars 2019. På 

beställningar inkomna senare än tre veckor före arrangemangets start görs ett pristillägg på 50%. 

Denna gång kommer vi inte att bygga väggar i utställningen då lokalerna gör sig bättre utan. Rekommenderar 

att du tar med en duk till bordet eller hyr via monterservice. 
 

Returgods: Beställ själv transport och lämna ifylld adresslapp (Svenska Mässan har formulär som delas ut på 
plats) på godset.  
 
Bevakning: Ordinarie låsning och larm. Utställare ansvarar för eget gods. 
 
Takhöjd: Lokalen har högt i tak (bild på lokalerna ses i bilaga 2).  
 

Golv/underlag: Grå matta. 
 
Städning: Svenska Mässan städar allmänna ytor kvällen innan utställningens start. 
 
Tomemballage: Emballage förvaras i lokal i närheten. Märk det som ska återanvändas. Mer info på plats. 
 

Det är inte tillåtet att tejpa upp informationsmaterial på väggar eller fönster. Det är inte tillåtet att hänga något i 
taket. Stäm av med er kontaktperson på Svenska Mässan vid oklarheter. 

 

Hemsida/program: http://www.idrottsmedicinvast.se Programmet uppdateras efterhand. 
 
Hitta till Svenska Mässan: Se bilaga 1. 

 

Parkeringsinfo Gårda P-hus i Focushuset, Fabriksgatan 45. Välj mittenfilen i P- huset som går direkt upp till plan 3. 
Här finns en gångbro rakt över till Svenska Mässans Entré Focus F (Utställarentré). Garagets öppettider; alla dagar 
kl 06:00- 24:00. Se även http://gothiatowers.com/om-oss/parkering/ 
 

Deltagarlistor: Preliminär deltagarlista mejlas till utställarna två veckor före mötet. 
 
Övrigt/Tips: Lätt att glömma skålar och dukar. Brukar gå bra att sista-minuten-köpa på t ex Clas Ohlson. 
 
Lunch för utställare: Ingår under mötet och serveras i utställningen. Lunchen är tillgänglig 30 min innan 
deltagarna äter. 

 

Utställarförsäkring: Utställarförsäkring (Mer info i bilaga 3): Svenska Mässan kräver att man som utställare har en 

utställarförsäkring. Har du ingen så köper du den förmånligt till priset av 700 kr (priset gäller när det beställdes i 

samband med anmälan via Traveko Scandinavia). 

 

Välkomna till Idrottsmedicin i Göteborg och kontakta i första hand mig! 

Johan Lindbladh, Traveko Scandinavia,  

Johan.lindbladh@travekoscandinavia.se 0733-351 424  

mailto:vitti.holmstedt@gothiatowers.com
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Bilaga 1: 

 

 

Bilaga 2: En känsla av utställningslokalen. 

 

Bilaga 3: Utställarförsäkring. 
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Svenska Mässan har tillsammans med IF tagit fram marknadens förmånligaste och enklaste 

försäkring för utställare.  

En försäkring som innehåller allt som utställaren normalt behöver. Den ansvarsförsäkring varje 

utställare är skyldig att ha ingår. Utställarens gods är helförsäkrat under transport till och från 

mässan inkl. lastning och lossning. Godset är helförsäkrat på mässan i samband med utställningen 

inkl upp- och nedpackning. Försäkringen gäller utställare, registrerade samutställare och företag 

representerade i montern. Försäkringen är obligatorisk på Svenska Mässan. 

Har ni egen utställarförsäkring, ink ansvarsförsäkring, kan ni meddela Svenska Mässan detta skriftligt 

med bevis på försäkringen. 

Villkor för utställarförsäkring 
 

https://svenskamassan.se/uploads/sites/46/2018/06/villkor-
utstallning-sp1788792-2018-04-01-2019-03-31.pdf  

Försäkring – Skadeanmälan https://svenskamassan.se/uploads/sites/46/2018/06/skadeblankett-
if-sv-massan.pdf  
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