Välkommen som utställare på Borås Antikmässa
27–29 oktober 2017, Åhaga
Kontakt
Projektledare		
Ann-Christin Lindström, 0733–74 34 50
a.lindstrom@numeramassor.com

Arrangör/ansvariga		
Numera Mässor AB
vxl: 040–18 68 80

Projektkoordinator		
Daniella Lindskog, 040–18 68 36
daniella.lindskog@numeramassor.com

Tekniska tjänster/monterbyggnation
Malmö Mäss-service
vxl: 040–30 67 20
fax: 040–30 67 10

Projektsäljare		
Walter Sankovic, 0768–64 42 61
walter.sankovic@numeramassor.com

Kontaktperson Malmö Mäss-service:
Jörgen Jönsson, 040–642 99 25
jorgen@mass-service.se

Viktiga datum
12 OKTOBER
Sista dag att beställa monterutrustning. Beställningar efter denna dag medför en prishöjning på 25%.
Malmö Mäss-service, www.mass-service.se, vxl: 040–30 67 20.
16 OKTOBER
Sista dag att skicka in monterbemanningsblanketten!
26 OKTOBER
Ärtsoppa med punch i restaurangen, kl. 17.00.
26 OKTOBER
Buyer´s Day kl 14.00–19.00. Handlare har möjlighet att förhandsbesöka mässan. Observera de nya öppettiderna.
Handlare som registrerar sig på vår hemsida före den 22 oktober kl. 24.00 betalar 200 kr i entrén på mässan, utan förregistrering kostar det 250 kr, priser är inkl. moms.

PRAKTISK INFORMATION
ALKOHOL
Åhaga innehar utskänkningstillståndet för alkohol och det är därför
inte tillåtet att medta alkohol in i lokalerna. Försäljning sker i
restaurangen.

FÖRSÄKRING
All form av försäkring tillkommer det utställaren själv att ombesörja.
Mot stöld, skada o.d. tillråds utställare att skydda sig genom s.k.
mässförsäkring.

BANKOMAT
Bankomat finns på Ica Maxi, ca 250 meter från Åhaga.

GLASMONTER/VITRINSKÅP
Beställs via Malmö Mäss-service. Uthyrs i mån av tillgång.

BEVAKNING
Vi håller med nattvakt från onsdag kväll till söndag morgon.

GODS / ADRESSERING
Leverans av gods går bra från den 25/10 kl 07.00. Åhaga kan EJ ta
emot gods som anländer tidigare. Har du gods som väger över 1 ton,
måste truckhjälp beställas minst 1 vecka i förväg.

BILJETTER/KUNDKORT
10 st biljetter skickas till er per post. Ta chansen att bjuda in kunder,
återförsäljare, grossister, samarbetspartners och andra intressenter
till er monter. Utställande företag kan köpa entrébiljetter till
rabatterat pris, ordinarie pris i kassan 100:- inkl. moms. Endast
utnyttjade biljetter debiteras, vilka faktureras i efterhand med 64
kr exkl. moms. Behöver ni fler biljetter kan ni maila antalet ni
önskar till daniella.lindskog@numeramassor.com. Det är inget
krav att firmanamnet stämplas på dem då biljetterna sorteras efter
serienummer. OBS! Om en kund skall hämta eller betala en vara
nästa dag erfordras ny entré eller biljett.
BRANDFÖRESKRIFTER
Rökförbud och förbud mot öppen eld gäller i våra hallar. Alla
nödutgångar och brandposter måste hållas fria! Vi har automatiskt
brandlarm i våra mässhallar vilket innebär att våra rökdetektorer är
mycket känsliga. Utryckning orsakat av utställare debiteras.
BUYER´S DAY
Buyer’s Day arrangeras torsdagen den 26 oktober kl 14.00-19.00.
Observera de nya öppettiderna, som justerats efter önskemål från
er utställare. Handlare som registrerar sig på vår hemsida före den
22 oktober kl. 24.00 betalar 200 kr i entrén på mässan, utan förregistrering kostar det 250 kr, priser är inkl. moms.
BYGGNATION/MONTERUTRUSTNING
Behöver du eluttag, målning av väggar, matta eller dylikt vänligen
kontakta Malmö Mäss-Service. Beställningen skall vara Malmö
Mäss-service tillhanda senast 12 oktober. Faxa beställningssedeln
på 040–30 67 10 eller skicka per mail. Kontaktperson är Jörgen
Jönsson, 040–642 99 25, jorgen@mass-service.se.
EMBALLAGE & AVFALL
Det åligger utställare, monterbyggare och dekoratörer att själva
forsla bort emballage och spill som uppstår vid monterbygge och
demontering. Container för brännbart avfall respektive well finns på
höger sida om Åhaga bortom port D (mot Ica Maxi). Bortforsling
av avfall och kvarlämnat utställningsgods debiteras det utställande
företaget. Vid stora mängder skräp kontakta Malmö Mäss-Service.
Förvaring av tomemballage under mässtiden finns på anvisad plats.
FAKTURERING
Grundavgift mot faktura om 500 kr + moms uttages i samband
med anmälan. Mot faktura erlägges resterande monterhyra senast 30
dagar innan mässans öppnande.
FÖRSÄLJNING
Nytillverkade föremål får ej säljas, undantag medges för tillbehör typ
kataloger och album.

Var vänlig märk godset noggrant med följande:
Borås Antikmässa/ Företag/ Monternummer
Åhaga
Lillåvägen 4, Port D
504 33 BORÅS
HEMSIDA
Mer information om mässan hittar du på borasantikmassa.se.
HOTELL
Boka rum till förmånliga priser på Quality Hotel Grand, Borås. För
att få förmånligare priser ange bokningskod ÅHAGA. Läs mer på
borasantikmassa.se.
INFORMATION
Informationen finns i huvudentrén och är bemannad enligt
mässans öppettider för utställare. Här hämtar du passerkort, fler
vernissagebiljetter, biljetter eller lämnar biljetter som gäster kan
hämta ut under mässans publika öppettider.
INFLYTTNING
Onsdag 25 oktober 15.00-21.00
Torsdag 26 oktober 08.00-21.00
Fredag 27 oktober 09.00-12.00
Obs! Ingen inlastning efter kl 10.00 fredagen 27 oktober.
Mässan är en byggarbetsplats, stora truckar rör sig i lokalerna och
av detta skäl är det inte tillåtet för barn under 16 år att vistas i
lokalerna under in- och utflyttning. Respektera förbudet för era
barns och våra truckförares skull. Tack för visad hänsyn!
LASTNING / LOSSNING
In- och utlastning via port C1, C2, D1, D2 samt huvudentrén.
Andra entréer är larmade. På grund av de begränsade ytorna och
med hänsyn till andra utställare är tiden för lastning och lossning
maximerad till 30 minuter var.
MONTERBEMANNING
Glöm inte att skicka in monterbemanningsblanketten. Den skall
vara Numera Mässor tillhanda senast 16 oktober. Blanketten finner
ni när ni är inloggade på vår hemsida.
MONTERNUMMER
Ditt monternummer har skickas ut till dig i samband med din
orderbekräftelse, du finner det även i vår utställarförteckning på
borasantikmassa.se, välj Utställare A-Ö.
MÄSSGUIDE
Delas ut kostnadsfritt till alla mässans besökare. I mässguiden finner
ni utställarförteckning samt hallskiss.
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PRAKTISK INFORMATION
PARKERING
Utanför Åhaga finns ca 250 parkeringsplatser. Under evenemang
kostar det inget att parkera på Åhaga. Tar dessa slut hänvisar vi
till de parkeringsplatser som finns vid Annelundsmotet och kring
Badhuset. Vänligen notera att parkeringsplatserna till höger om
Åhaga på ICA Maxi är tidsbegränsad. Parkeringsövervakning
förekommer kontinuerligt på ICAs parkering.
OBS! Släpfordon och lastbilar hänvisas till parkeringen på vänster
sida om Åhagas stora entré, längst ned mot ån.
RESTAURANG / CAFÉ
Åhagas Restaurang och café serverar varma och kalla rätter,
smörgåsar, fikabröd, vin & öl, bubbel m.m. samt kaffe och te.
Café öppet:
Fredag 9.00-19.00 (2h innan)
Lördag 9.00-18.00 (1h innan)
Söndag 10.00-16.00 (1h innan)
Köket öppet:
Fredag 11.00-16.00
Lördag 11.00-15.00
Söndag 11.00-15.00
SAMUTSTÄLLARE
Får inte förekomma på utställningen utan tillstånd av
mässledningen. Missbruk kan medföra att montern utrymmes och
uteslutning från nästa års mässa. Önskar samutställare finnas med
under eget företagsnamn i utställarförteckning debiteras en avgift
om 500:- exkl moms.
SKYLTNING
Det är förbjudet att inom mässområdet genom skyltning eller på
annat sätt hänvisa till utställning utanför mässområdet. Lokalen
är K- märkt. Det är förbjudet att sätta upp material / affischer på
annat än monterväggarna. Skulle detta ändå ske betalas ev. skador av
respektive utställare

STÄDNING
Utställare ansvarar själva för all städning i den egna montern.
Städning kan beställas av Malmö Mäss-service.
UTSTÄLLARBAND
OBS! Vid ankomst erhåller samtliga personer som är uppskrivna
på monterbemanningsblanketten ett tillfälligt inlastningstillstånd
som gäller under dagen. De personer som skall arbeta i montern
under mässan måste under ankomstdagen registrera sig och erhåller
då ett tillstånd som gäller alla dagar. Det ingår ett utställarband
per 3 m2, extra utställarband kan köpas till för 100:- exkl. moms
och debiteras i efterhand. OBS!!! GLÖM INTE ATT SKICKA
IN MONTERBEMANNINGSBLANKETTEN SENAST 16
OKTOBER!
UTFLYTTNING
Söndag 30 oktober 16.00-22.00
Måndag 31 oktober 8.00-12.00
Observera att under måndagen bemannas mässan endast av
vaktmästare!
ÖPPETTIDER BESÖKARE
Fredag 28 oktober 11.00-19.00
Lördag 29 oktober 10.00-18.00
Söndag 30 oktober 11.00-16.00
ÖPPETTIDER UTSTÄLLARE
Onsdag 26 oktober 15.00-21.00
Torsdag 27 oktober 08.00-21.00
Fredag 28 oktober 09.00-19.30
Lördag 29 oktober 09.00-18.30
Söndag 30 oktober 10.00-22.00
Måndag 31 oktober 8.00-12.00
I övrigt hänvisar vi till Allmänna Bestämmelser.
Vi i projektteamet önskar er varmt välkomna som utställare och
lycka till med ert mässdeltagande!
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