OBLIGATORISK INFORMATION

REGLER FÖR
UTSTÄLLARE
Med reservation för eventuella ändringar

Välkommen till världens största UF-mässa!
Din monter

En monterkarta kommer att publiceras på
www.ungforetagsamhet.se den 20 januari
2017. Där kan du se var du och ditt UF-företag
står i mässhallen samt vilken dag ni kommer
att ställa ut. Var uppmärksam på att ni endast
kommer att ställa ut en utav mässdagarna.
Det går inte att påverka, önska eller ändra den
monter man har tilldelats och ni får heller inte
ge bort er plats till ett annat UF-företag.

Avanmälan - vad gäller?

Om ditt UF-företag fått en plats på mässan men
väljer att avstå behöver ni avanmäla er. Det är
viktigt att avanmälan görs omgående för att låta
möjligheten gå till någon annan på reservlistan.
Avanmälan görs senast den 11 jan kl. 17:00
till: Julia.levison@ungforetagsamhet.se
Mässavgiften kommer att betalas tillbaka efter
mässan. Skolor som betalar sina UF-företags
mässavgift får inte tillbaka avgiften.
Avanmälan efter 11 januari, eller frånvaro på
mässan debiteras 1 000 kronor, utöver anmälningsavgiften som brinner inne.

Inflyttning, lastportar och invigning

Kl. 07:30 öppnar inflyttning i mässhallen. Ingen
incheckning krävs- det är bara att börja bygga i
rätt monter. Mässan är i B-hallen, stora föremål
tas enbart in i lastportarna PB1, PB2 och PB3.

Tider för utställare
Utställare dag 1, måndag 20 mars
Utställare dag 2, tisdag 21 mars
07:30
09:00
10:30
10:45- 11:45
12:00- 18:00
18:00- 19:00

B-hallen öppnar för inflyttning
Samtliga UF-företag på plats
Montern ska vara färdigbyggd
Invigning i Victoriahallen
Mässan är öppen för besökare
Rivning av monter

Begränsat antal lastvagnar finns på plats, packa
av snabbt och ställ tillbaka.
Ni måste vara på plats i er monter innan kl.
09:00. Montern ska vara helt färdigbyggd kl.
10:30 då samtliga utställare går till invigningen
som är mellan kl. 10:45-11:45. Under invigningen kommer mässhallens dörrar vara låsta
på grund av pågående städning och stöldrisk.
Allt som står kvar i gångarna efter kl. 10:30 har
Stockholmsmässan rätt att flytta och lagra på
UF-företagets bekostnad.

Rivning och utflyttning

Utflyttning och städning av montrarna görs
mellan kl. 18:00- 19:00 efter att mässan stängts
för allmänheten. Observera att ingen får plocka
ihop montern innan mässan är stängd. Innan
ni lämnar mässhallen ska ni få er monter godkänd av UF-personalen. Montern ska lämnas i
bra skick.
• Monterväggarna ska vara helt fria från häftklamrar, tejp, nubb och dylikt. Ta med verktyg.
• Lämna mässans spotlights och mattor i montern.
• Sortera och släng skräp i containrar för återvinning utanför lastportarna.*
*Farligt avfall som färgrester, lampor, lysrör, batterier, oljor
m.m. lämnas i speciella miljöstationer vid lastportarna. Glas
sorteras i två grupper, färgat och ofärgat. Aluminiumfolie får
inte slängas i sopcontainrarna utan ska vid rivning av montern tryckas ihop och lämnas i montern. Det gäller även
övrigt icke brännbart material såsom gips m.m.

Monterbygge
Monterstorlek

Det finns både hörn- och mittmontrar, alla är
lika stora med 6 kvadratmeters golvyta:
• En mittmonter består av en bakre vägg som
är cirka 3 meter bred och två sidoväggar som är
cirka 2 meter breda.
• En hörnmonter består av en bakre vägg på
cirka 3 meter och en sidovägg på cirka 2 meter.
Alla väggar är 2,5 meter höga och är gjorda av
vita masonitskivor.

Viktigt!

Målning, tapetsering, limning samt att spika
och skruva direkt på monterväggarna är absolut
förbjudet. Väggarna håller inte för upphängning
av tyngre föremål. Om monterväggarna skadas
under mässan faktureras UF-företaget den faktiska kostnaden för återställning av skadan.

Ta med de verktyg ni behöver

All utrustning och allt material som ni behöver
för att bygga samt riva er monter måste ni ta
med själva (stege, hammare, sax, tejp, sopkvast,
tång, häftpistol, nubb, papper och pennor m.m.).
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OBS! Den bakre väggen på 3 meter kan variera
i bredd upp emot 5 cm. Om ni gör egna väggar
av plywood i förväg hemma- kom även ihåg att
göra sidoväggen/sidoväggarna något kortare
så att de får plats i den befintliga montern. Ni
får inte bygga utanför monterns yta på varken
bredd eller höjd.
Varje monter innehåller:
- 6 grå mattor som täcker hela golvet som hämtas vid lastport PB3.*
- 2 spotlights med 9w led lampa som motsvarar
75w glödlampa
- 2000 W el och en förgreningsdosa
*Mattejp behövs inte för de mattor som ingår i montern. Om
ni har med er egna mattor som kräver tejp måste ni använda
rätt sort som är godkänd av Stockholmsmässan (vävburen
som inte lämnar limrester kvar, finns att köpa i mässans Service Center för 150 kr).

HÖRNMONTER

Säkerhet – tilläggsförsäkring

Ni ansvarar själva för säkerheten i er monter.
Lämna inga värdesaker obevakade då det förekommit stöld på tidigare mässor. Om ni har
värdefull utrustning i montern och behöver en
extra mässförsäkring, kontakta Nordic Försäkring och Riskhantering AB och se till att ni har
rätt information.Vid frågor, kontakta
uf@nordic.se, telefon 0470-75 12 00.

Namnskyltar

Alla deltagare ska bära namnskylt under hela
mässdagen, med namn och UF-företagets
namn. Detta för att vi ska se att ni är utställare
samt underlätta för juryn när de besöker er.

Allmänna regler
Belysning

Tänk på att belysningen i montern inte får störa
montergrannar. Det är mycket viktigt att utrustningen är säker och professionellt monterad.
• Levande ljus är absolut förbjudet
• UV-ljus och stroboskop får ej förekomma

El

Eluttag finns i montern i form av en förgreningsdosa med 3 stycken uttag. Ta med jordade
skarvsladdar om ni behöver fler uttag. Se till
att den sammanlagda effekten (Watt) på de
elektriska prylar ni vill koppla in inte överstiger
2000W. Överstiger den 2000W bryts strömmen i hela montern och i närliggande montrar.

Brandsäkerhet

Materialet i montern ska vara svårantändligt.
Löst hängande tyger, torkade växter, papper,
tapeter som hänger nära värmekällor m.m.
behöver impregneras noggrant. Ni behöver inte
impregnera varor som ska säljas.
Flamskyddsmedel finns att köpa i mässans
Servicecenter för cirka 220 kronor. En flaska
räcker till flera, så gå ihop med andra och dela.

Tillagning av mat

Matos är absolut förbjudet! Känsliga röksensorer i mässhallen drar igång brandlarmet.
Vattenånga från vattenkokare och kaffebryggare går bra. Det är däremot strängt förbjudet
att använda toastjärn, brödrost, donutjärn eller
våffeljärn.

Strykjärn

Strykjärn får användas men får inte under
några omständigheter lämnas obevakat så
länge det är varmt.

Plastsäckar och frigolit

Frigolit och svarta plastsäckar får inte användas
i montern på grund av mycket stor brandrisk
och gasutveckling.

Explosiva varor och giftiga vätskor

Explosiva eller eldfarliga varor får inte medföras eller användas på mässan, varken inomhus
eller utomhus, utan att skriftligt tillstånd först
erhållits från säkerhetsansvarig på Stockholmsmässan.
UF- företag som har tjänster inom exempelvis
svetsning, lödning, skärning, torkning, uppvärmning eller med öppen låga får inte förekomma. Tänk därför till när ni förbereder er
monter och gör sådant innan.
Har du frågor kring detta? Vänd dig i så fall
snarast möjligt till Ung Företagsamhet:
julia.levison@ungforetagsamhet.se
Det är inte heller tillåtet att använda produkter
med organiska lösningsmedel som till exempel
kontaktlim, sprayfärg, färg med lacknafta, thinner som lösningsmedel m.m. Detta gäller såväl
under uppbyggnad, när mässan är öppen och
vid städning.

Övrigt
Allergier och djur

Internet – ta med egen uppkoppling

Bemanning

Musik och visning av film

Cykel/motorfordon

Utställarparkering

Vill du placera ett motorfordon i montern krävs
särskilt tillstånd, kontakta Ung Företagsamhet:
julia.levison@ungforetagsamhet.se

Kopiering/utskrift

Varje person ansvarar för sin allergi. Undvik att
ta med nötter, då många vanligtvis är allergiska
mot detta. Det kan förekomma gräs, växter och
annat i montrarna. Djur får ej förekomma i er
montern.

Montern får inte lämnas obemannad under
mässans öppettider. Är du ensam i ditt UFföretag och måste lämna montern, meddela
UF:s personal på plats.

Det är inte tillåtet att förflytta sig inne på mäs�san med cykel, skateboard, inlines, hoverboard
eller sparkcykel.

Garderob/förvaring

Det finns ingen möjlighet att förvara större
föremål på mässan. Mindre förvaringsboxar
samt garderob i huvudentrén är öppna under
hela mässan. Kostnad för inhängning av jacka
är 30 kronor och väska 15 kronor. Bygg gärna in
dold förvaring i montern för lager av jackor och
väskor för att slippa kostnaden.

Vi rekommenderar eget mobilt bredband. Det
finns trådlöst nät på plats men det kan tidvis
bli överbelastat. Stockholmsmässan garanterar
inte att den trådlösa anslutningen är fullkomligt funktionssäker.

Musik får inte förekomma i montern. Eventuellt ljud i presentationer, TV-spel och dylikt får
inte heller förekomma. Vill du spela upp ljud?
Ta med hörlurar att koppla in.

Som utställare får du ett utställarkort för parkering. Detta får du när du kör in vid lastportarna
eller genom att gå till infodisken. Tänk på att
inte förvara värdesaker i bilarna, stölder kan
förekomma.

Skriv ut ordentligt med informationsblad, visitkort m.m. i förväg. Det går att skriva ut på plats
på mässan, men det tillkommer en kostnad.
Detta görs på Stockholmsmässans Servicecenter som ligger nära mässhallen.

Lycka till!

