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Utställarmanual: 

Röntgenveckan 2018 
18–21 september, Örebro 
 

Malmö Mäss-Service: Vi använder oss av Malmö-Mäss-Sevice (MMS) som entreprenör för 

utställarservice under Röntgenveckan på Conventum Arena. Kontaktperson på MMS  

Jörgen Jönsson jorgen@mass-service.se  0765–257025 

 

Utställningskarta med monterplatser: Hittas på 

http://www.travekoscandinavia.se/app/netattm/attendee/page/66668 

 

Adress/Gods: Ankomst för gods tidigast torsdagen den 13/9 2018. Godsmottagning kl. 08-16. 

Märk gods med ”Röntgenveckan 2018” [företagsnamn och monternummer]”. Ange även er 

kontaktperson med telefonnummer. Godset tas emot av Conventum och levereras till din monter. 

Telefon till vaktmästare: 019-766 45 48. 

 

Leveransadress: 

Conventum Arena 

Röntgenveckan 2018 

[Namn, företag, monternummer] 

Telefonnummer till monteransvarig 

Fabriksgatan 28 

702 23 Örebro 

    

Teknik/IT: CONVENTUMWIFI med lösenordet conventum2018. Övrigt beställs av Malmö Mäss-

Service. 

 

El/Bord/Stolar: El, samt stolar och bord (standardmodell ca 180x80) ingår om beställningen 

görs senast 1:e juni till Traveko Scandinavia (gjordes vid anmälan). Om osäker vad du beställt, se 

bekräftelsen som mailades ut under våren från Johan Lindbladh.  

 

Monterservice: Vi bygger väggar med en meter i sida. För övriga beställningar (som t ex 

pelarbord, barstolar, mattor, skyltar etc.) så kontakta Malmö Mäss-Service. För frågor, kontakta 

Malmö Mäss-Service enligt ovan. Beställningar görs direkt till Malmö Mäss-Service på länken nedan: 

 

http://www.mass-service.se/?page_id=727 

 

Returgods: Beställ själv transport och lämna ifylld adresslapp (företag som avsändare) på godset. 

Gods ska vara avhämtat under måndagen den 24/9 för att undvika extra kostnader. 

 

Bevakning: Ordinarie låsning och larm. Utställare ansvarar för eget gods. 

  

Inflyttning: Under byggnation och nedrigg ställer vi fram kärror och vagnar vid entré som går bra 

att låna Byggnation måndagen 17/9 kl. 8-20 samt under tisdagsmorgonen (endast roll ups) 

från kl. 08.00. Registreringen öppnar 08.00 och utställningen 09.00 på tisdagen.  

  

Utflyttning: Efter kaffet fredag förmiddag. Räkna med ca kl.11.00. Nedmontering av montrar efter 

lunch, ca kl. 13. 

 

Utställning: Tider dag för dag enligt program utom på fredagen. 

 

Takhöjd: Vi bygger i mässhall med högt i tak. Anmäl och invänta godkännande om ni bygger högre 

höjd än 2,50 meter. 
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Golv/underlag: Grå plastmatta. 

 

Godshantering: Eventuellt tillkommande avgift för godshantering faktureras av Malmö Mäss-

Service. 

 

Städning: Monterstädning kan beställas av Malmö Mäss-Service, se ovan. 

 

Tomemballage: Kontakta personal vid inflyttning. Emballage förvaras i lagerlokal. Märk det som 

ska återanvändas. 

 
Observera att det inte är tillåtet att fästa med häftkuddar, dubbelhäftande tejp eller spikar/skruvar på väggar 

och monterväggar. Vi rekommenderar istället kontorstejp, frystejp eller häftmassa. Om det skulle bli märken 
ersätter ni själva Conventum för detta. Kontakta Malmö Mäss-Service om ni har frågor. 

 

Utskänkning: Utskänkning: Utställare får gärna servera vatten, frukt, kaffe etc. i montrarna om så 

önskas. Beställningar på mat och dryck går via Conventums restaurangavdelning. Kontakta Silvester 

Mujkic på 019-766 45 08 

 

Registrering: Samtliga utställare ska registrera sig när man kommer, registrering sker i mäss-

hallen. Bär utställarkorten väl synligt under hela mötet. Utställare får brickor med företagsnamnet. 

Vid personalbokning på plats står det enbart ”Utställare” på brickorna. 

 

Logi/etc: Logi via hemsidan. Anmälan personal/fest till Traveko Scandinavia. 

 

Hemsida/program:  www.rontgenveckan.se  

 

Hitta till Conventum Arena: Fabriksgatan 28, 702 23 Örebro 

Telefon: 019-766 45 00 

www.conventum.se/hitta-hit 

 

Kontaktperson på Conventum Arena: Jessica Gruvald, Tel: 019-766 45 83, 

jessica.gruvald@conventum.se  

 

Parkering: Gatuparkering och parkeringshus finns i närheten av Conventum. Lämpliga 

parkeringshus är under Conventum Arena och i Södergaraget på Änggatan. 

 

Deltagarlistor: Preliminär deltagarlista mejlas till utställarna två veckor före mötet. 

 

Lunch för utställare: ingår till er under mötet och serveras måndag-torsdag kl.11:30-13:00 i 

utställarloungen på entresollet en trappa upp.  

 

Övrigt/Tips: Lätt att glömma skålar och dukar. Brukar gå bra att sista-minuten-köpa på t ex Clas 

Ohlson. 

 

Kontakta i första hand Johan Lindbladh om något är oklart.  

 

Välkomna till Röntgenveckan på Conventum Arena i Örebro! 

 

Johan Lindbladh, Traveko Scandinavia 

Johan.lindbladh@travekoscandinavia.se 

0733-351 424 
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Bilaga: Mått Conventum Arena 

HISS Kv Bv pl2 pl3 Hj Br Dj Vikt 

Hiss x x x x 209 cm 130 cm 315 cm 2500 kg 

         

Portar Hj Br       

Port IN 445cm 475cm       

Port UT 445cm 475cm       

Port lasttorg-hall 390cm 445cm       

         

Takhöjder         

Fri höjd 11m        

Högtak höjd 15m        

Tak under entresol 6m        

 


