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Utställarmanual
Plats: Mötet äger rum på Elmia, Jönköping. https://www.elmia.se/Resa--bo/hitta-till-Elmia/
Utställningskarta med monterplatser: Utställningsytan ligger i hall A.
http://www.travekoscandinavia.se/app/netattm/Attendee/page/80910 Klicka på Hallskiss.
Logi: Meetx som hanterar deltagarregistrering har förbokat ett antal hotellrum. Bokning sker på:
http://www.travekoscandinavia.se/app/netattm/Attendee/page/80910 Klicka på Hotell.
Anmälan till mingel/middag/bankett via Traveko Scandinavia.
Utställningens öppettider: Tider dag för dag enligt program. Obs: Invigningsmingel på onsdagen
hålls i utställningslokalerna och vi räknar med att montrarna är bemannade.
Inflyttning: Byggnation måndagen 16/9 kl. 06.00-20.00 samt under tisdagsmorgonen (endast roll
ups) från kl. 08.00. På tisdagen öppnar registreringen 08.00 och utställningen 09.00. Under
byggnation och nedrigg ställer vi fram kärror och palltruckar.
Utflyttning: Efter kaffet fredag förmiddag, från ca kl.11.00. Lokalerna ska vara utrymda kl 20:00.
Godstransporter TILL och FRÅN Elmia:
Ankomst för gods tidigast söndagen 15/9, kl. 18-21.
Returgods: Beställ själv transport och lämna ifylld
adresslapp (företag som avsändare) på godset.
Godsavhämtning 20/9 fram till kl 20.00, 21-23/9 mellan
kl 08.00-16.00. Gods ska vara avhämtat senast under
måndagen den 23/9 kl 16.00 för att undvika extra
kostnader.

Leverans- & hämtningsadress samt
in/utlast:
Elmia
Att: Röntgenveckan 2019
[företagsnamn och monternummer]
Mässvägen 12,
554 54 Jönköping

Godshantering: Eventuellt tillkommande avgift för
godshantering faktureras av Elmia.
Teknik/IT: Fritt WIFI finns, ”3xhibitor!” Fast lina kan beställas av monterservice.
El/Bord/Stolar: El, samt stolar och bord (standardmodell 180x80) ingår om beställningen
görs senast 1/7 till Traveko Scandinavia (gjordes vid anmälan). Om osäker vad du beställt, se
bekräftelsen som mailades ut under våren från Johan Lindbladh.
Utställarsupport på Elmia: kristina.andersson@elmia.se
Byggnationskort: Gäller under in- och utflyttning. Avhämtning vid leveransinfart/vaktkur då ni kör in på

området.
Monterservice: Vi bygger väggar med en meter i sida. Övriga beställningar (som t ex pelarbord,
Barstolar, skyltar etc.) görs via Elmia på länken nedan. För frågor, kontakta Elmia enligt ovan.

https://www.elmia.se/For-utstallare/stall-ut/Din-monter/prislistor-kataloger/
Bevakning: Ordinarie låsning och larm. Utställare ansvarar för eget gods.
Takhöjd: Anmäl och invänta godkännande om ni bygger högre höjd än 2,50 meter.

Traveko Scandinavia AB
Box 22 307, 104 22 Stockholm
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Golv/underlag: Vi lägger grå matta i hela hallen.
Städning: Elmia svarar för allmän renhållning. Det åligger utställaren att hålla rent på hyrt område.
Monterstädning kan beställas av Elmia.
Efter avslutat arrangemang skall monterväggar rensas från klammer, tejp, skruv, spik, häftkuddar och liknande. Eventuell
återställningskostand för skador såsom borr- och skruvhål, klammerborttagning, tejprester och återställning av
egenhändigt målad/tapetserad vägg debiteras enligt gällande prislista.
Tomemballage: Emballage förvaras i anslutning till utställningen. Märk det som ska återanvändas
och kör ut själva. Mer info på plats. Förvaringskostnad uttages av Elmia om deras personal hanterar
godset.
Utskänkning: Utställare får gärna bjuda på vatten, frukt, kaffe etc. i montrarna om så önskas.
Beställningar på mat och dryck går via montercatering, emma.appelberg@fcgruppen.se
Registrering: Samtliga utställare ska registrera sig när man kommer, registrering sker vid entrén i
Lobby Nord. Bär utställarkorten väl synligt under hela mötet. Utställare får brickor med
företagsnamnet. Vid personalbokning på plats står det enbart ”Utställare” på brickorna.
Hemsida/program: www.rontgenveckan.se
Parkering: Stor parkering på Elmia. Parkeringskort kan beställas via utställarsupport.
Deltagarlistor: Preliminär deltagarlista mejlas till utställarna två veckor före mötet.
Lunch för utställare: ingår till er under mötet och serveras tisdag-torsdag kl.11:30-13:00. Fredag
lunchpåse. Utställarna äter före kongressdeltagarna (30 min före).
Övrigt/Tips: Lätt att glömma skålar och dukar. Brukar gå bra att sista-minuten-köpa på t ex Clas
Ohlson eller i Elmias mässhop i Lobby Nord.
Utställarförsäkring: Försäkringsskydd är viktigt. Med utställarförsäkring får du ett tryggt
deltagande på Röntgenveckan. För mer information om försäkring och kompletta försäkringsvillkor
se https://www.elmia.se/For-utstallare/stall-ut/utstallarforsakring/ eller kontakta utställarsupport.
Kontakta i första hand Johan Lindbladh om något är oklart.
Välkomna till Röntgenveckan på Elmia!

Johan Lindbladh,
Traveko Scandinavia,

0733–351 424,
johan.lindbladh@travekoscandinavia.se

Traveko Scandinavia AB
Box 22 307, 104 22 Stockholm

