Rules and Regulations
<>1. Applications are registered in the order in which they are received. The organiser reserves the
right to modify the order of priority and the allocation of the space available in order to ensure
rational utilization of the exhibition halls and also to ensure as wide representation of the industry as
possible.
<>2. The organiser considers all applications for participation and are entitled to refuse space
allocation at the exhibition in the event of finding sufficient cause for such action. Alternatively, to
issue special instructions and conditions that the organiser may find necessary.
<>3. Transfer of rented space to another party, either all space or part of the space, is forbidden
without permission from the organiser.
<>4. Cancellation/withdrawal of the application to participate does not imply exemption from the
obligation to pay the rent for the space.
<>5. The exhibition halls are available to the exhibitors from the date indicated by the organiser. All
exhibits must be installed by the evening of the day prior to the opening day. The exhibitor
undertakes to accept any alterations as to site and space, that the circumstances may require. The
space allocated to the exhibitor may not be exceeded either in height or in any other dimensions
without prior consent by the organiser. Exhibitors must observe the regulations that may be
announced by national or local authorities. The organiser will not be responsible for costs or
damages, which may arise in connection herewith.
<>6. Goods that in the judgement of the organiser are obviously unsuitable for the exhibition, either
from a quality or from an aesthetical point of view or otherwise inappropriate, may not be displayed.
Should this be noticed, the goods shall immediately be removed after due notice and the organiser
reserves the right to take whatever further steps they find necessary.
<>7. All goods must be fully licensed (no bootlegs), taxed and legal for sale in the country hosting the
event. It is the responsibility of the exhibitor to read, understand and ensure full compliance with
host country laws. The Organiser reserved the right to shut-down any booth that sells illegal or
unlicensed goods.
<>8. No beverages or foodstuff of any kind, either pre-packaged or fresh, can be sold or distributed
without expressed permission given in advance by the Organiser.
<>9. Only machines, which are silent when working, may be exhibited. Exhibitors are reminded of
their obligation in accordance with the Swedish Work Environment Act (Chapter 3:8) to ensure that
equipment exhibited for the purpose of sale or promotion provides adequate protection against
danger to health and the risk of accident or injury.
<>10. All electrical installations must be approved by the organisers electrical contractor, who is
responsible towards the authorities.
<>11. The organiser carry out all cleaning of general character but each exhibitor is obliged to keep
the space allocated to him clean and tidy.
<>12. All exhibits must be removed from the exhibition grounds after the closing of the exhibition on
the date indicated by the organiser. The exhibitor will otherwise run the risk of the goods being
removed by the organiser at the exhibitor’s expense.
<>13. The exhibitor is responsible for any damage to the exhibition premises or grounds, caused by
either himself or any of his assistants, as also for any damage arising out of the exhibitor’s failure to
supervise the space rented by him. The organiser is responsible for general security. The organiser
can however not be held responsible, for the exhibitors goods or the insurance of the exhibits and
the exhibitor.
<>14. In case the organiser should be obliged to pay dues or other charges to the State or local
authorities based on an individual exhibitor rent or other fees for participation in the exhibition, the
exhibitor accepts to compensate the organiser fully.
<>15. The exhibits may not be removed from the position/stand while the exhibition is ongoing.

Furthermore, goods liable to customs duty may be removed only after examination and with the
written permission of the customs authorities. The exhibitor must bear the cost of transport,
erection and dismantling of tents, pavilions etc himself, as well as the cost for electrical connections,
laying on of water etc. Transport can be carried out by the organisers official freight contractor at list
prices.
<>16. Stand height of 2.5 m is not to be exceeded without previous consent by the organiser. If stand
height over 2,5 m is allowed an extra fee will be charged.
<>17. It is not allowed to advertise for other exhibitions outside the exhibition centre, on the
exhibition ground. Posters may be affixed only where indicated by the organisers.
<>18. The organiser is not obliged to refund stand rental if forced to cancel or postpone an exhibition
due to act of war, special measures taken by local or central government, strikes, lock-out, fire, or
any comparable circumstance. The exhibitor, however, will have the right to the same or similar
stand location the moment the exhibition can reopen.
<>19. Since the organiser is politically neutral, the organiser appeal to exhibitors to refrain from all
kind of political propaganda.
<>20. The exhibitor must follow the rules and regulations issued by the organiser of the exhibition.
<>21. Violation of the above conditions may lead to exclusion from the exhibition. In this case, the
exhibitor possess no right to demand a refund from the organiser of any sum already paid or ask for
damages.
<>22. By signing these Conditions, the Exhibitor explicitly consents to the transfer of his data to
carefully selected third parts in the purpose of proper functioning and services of the online services
and products provided by the organiser.
<>23. Within the framework of the show, it is possible that an exhibitor will provide the organiser a
list of clients and prospects, whom he wishes to invite or inform of his participation at the show. The
organiser will send the invitations or participation offers with regard to the show to the concerned
persons or companies. The Exhibitor ensures that the contact lists have been drawn up in accordance
with the European data protection regulation and that the persons concerned have been informed of
the possibility for the Exhibitor’s partners to reuse the contact details for marketing purposes. The
Exhibitor guarantees the organiser against any recourse by his clients or prospects with regard to the
use of their contact details in order to inform them of the show or related events. The Exhibitor will,
immediately, inform the organiser of any possible objection of his clients or prospects to the
processing of their contact details by the organiser.
<>24. Easyfairs reserves the right to conduct audio and/or visual recordings at the exhibition which
may include stands and exhibitors. Easyfairs owns the right to use such material in any way they see
fit for media and advertising purposes.
<>25. The organiser takes the protection of its clients’ privacy very seriously and commits to process
the personal data it collects or receives from its exhibitors in accordance with GDPR. For more details
concerning our data processing activities, please consult our privacy policy on www.eayfairs.com
Bestämmelser för utställare
<>1. Anmälningarna registreras i den ordning de inkommer. Arrangören förbehåller sig rätt att göra
de justeringar i turordningen och fördelningen av utrymmen som betingas av ett rationellt
utnyttjande av hallarna, samt för att kunna presentera ett så brett branschutbud som möjligt.
<>2. Inkommen anmälan om deltagande i mässan prövas av mässledningen, som då denna anser att
skäl därtill föreligger, äger rätt att vägra att upplåta plats på mässan alternativt att mässledningen
ger särskilda föreskrifter och villkor för utställandet som de finner erforderliga.
<>3. Helt eller delvis överlåtelse av förhyrd plats är icke tillåten utan arrangörens medgivande.
<>4. Utställares annullering av anmälan om deltagande i mässan medför icke befrielse från

erläggande av platshyra.
<>5. Mässhallarna är disponibla för utställarna från den dag som meddelas av mässledningen. Alla
utställningsföremål skall vara fullt uppmonterade kvällen före öppningsdagen. Deltagare är skyldig
att underkasta sig de förändringar i plats och utrymme som av omständigheterna påkallas. Den av
utställare förhyrda platsen får icke överskridas vare sig i fastställd höjd eller övriga dimensioner.
Utställare är skyldig att rätta sig efter de föreskrifter som kan komma att meddelas av statlig eller
kommunal myndighet. Mässan är icke ansvarig för kostnader eller skador som kan uppkomma i
samband härmed.
<>6. Varor som enligt mässledningens bedömande är uppenbart olämpliga för mässan ur kvalitetseller estetisk synpunkt eller eljest, får ej ställas ut. Har dock så skett, skall varorna efter anmodan
omedelbart borttagas. Mässledningen har rätt att vidtaga härför
erforderliga åtgärder.
<>7. Alla varor måste vara fullständigt licensierade (inga piratkopior), beskattade och ha tillstånd att
säljas i landet där mässan hålls. Utställaren ansvarar för att läsa, förstå och följa värdlandets lagar
och regler. Arrangören förbehåller sig rätten att stänga montrar som säljer olagliga eller
olicensierade varor.
<>8. Inga livsmedel eller drycker, varken förpackade eller färska, får säljas eller delas ut utan att
arrangören uttryckligen gett sitt samtycke till detta på förhand.
<>9. Av arbetande maskiner får endast tystgående sådana ställas ut. Utställare erinras om sin
skyldighet enligt Arbetsmiljölagen (3 kap. 8ß) att tillse att anordning som utställes till försäljning eller
i reklamsyfte erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall.
<>10. All elektrisk installation skall godkännas av arrangörens installatör, som är ansvarig inför
myndigheterna.
<>11. Arrangören sköter allmän renhållning men utställaren är ansvarig för att hålla egen monter
snygg och prydlig.
<>12. Alla utställningsföremål måste vara bortförda från mässområdet på av mässledningen angiven
dag efter mässans avslutande. Är inte detta gjort har arrangören rätt att transportera bort föremålen
på utställarens bekostnad och risk.
<>13. Utställaren ansvarar för eventuella skador på utställningslokaler eller andra områden som
orsakats av utställaren själv eller någon av hans kollegor, liksom också för skador som uppstår på
grund av utställarens underlåtenhet att övervaka utrymmet som hyrs. Arrangören ansvarar för den
allmänna säkerheten. Arrangören kan dock inte hållas ansvarig för utställarnas varor eller
utställarens försäkring av varor och företag.
<>14. Om arrangören skulle bli skyldig att betala avgifter till staten eller lokala myndigheter,
beräknade på enskild utställares hyror eller andra utgifter för deltagande i utställning, förbinder sig
utställare att utgiva ersättning härför till arrangören.
<>15. De utställda föremålen får icke monteras ner eller tas bort från utställningsplatsen under tiden
mässan äger rum. Tullvaror får dessutom inte tas bor förrän efter verkställd utförtullning och med
Tullverkets skriftliga medgivande. Utställare ska själv bekosta transporter, uppställning, nedtagning
etc. av montrar, tält, paviljonger etc. samt anslutning för elektricitet, vatten etc från befintliga
huvudledningar. Transporter utförs av arrangörens transportservice efter fastställd taxa.
<>16. Monterns maxhöjd är 2,5 m. Denna höjd får ej överskridas annat än efter samråd med
mässledningen. Om monterhöjd över 2,5 m tillåts, tillkommer en extra kostnad.
<>17. Det är förbjudet att inom mässområdet genom skyltning hänvisa till utställning utanför
mässområdet. Affischering får endast ske på av arrangören anvisade platser.
<>18. Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från stat eller kommun, strejk, lock-out, brand eller
annan härmed jämförlig händelse arrangören nödgas ställa in eller skjuta upp avhållandet av
utställningen, återbetalas ej erlagd platshyra. Utställaren äger däremot rätt till samma eller
motsvarande plats så snart utställningen åter kan avhållas.

<>19. Då arrangören är en politiskt neutral organisation vädjar mässledningen till utställarna att avstå
från all slags politisk propaganda.
<>20. Utställare är skyldig att inom mässområdet följa mässledningens anvisningar och föreskrifter.
<>21. Överträdelser av ovanstående bestämmelser kan föranleda avvisande från mässan.
Vederbörande äger icke rätt att mot arrangören på grund härav resa krav om återbetalning av redan
erlagda avgifter eller om skadestånd.
<>22. Genom att underteckna dessa villkor godkänner utställaren uttryckligen överföring av sina
personuppgifter till utvalda tredjeparter för att de onlinetjänster och produkter som arrangören
tillhandahåller ska kunna fungera korrekt.
<>23. Inom ramen för mässan kan utställaren lämna en lista över kunder och potentiella kunder till
arrangören, som utställaren önskar bjuda in eller informera om sitt deltagande på mässan.
Arrangören kommer att skicka inbjudningar eller erbjudanden om att delta på mässan till de berörda
personerna eller företagen. Utställaren intygar att kontaktlistan har utarbetats i enlighet med den
europeiska dataskyddsförordningen, och att de berörda personerna har informerats om möjligheten
att utställarens partner kan komma att återanvända kontaktuppgifterna i marknadsföringssyfte.
Utställaren garanterar gentemot arrangören att utställarens kunder och potentiella kunder inte
kommer att kräva regress när det kommer till att använda deras kontaktuppgifter för att informera
dem om mässan eller relaterade evenemang. Utställaren ska omedelbart informera arrangören om
kunder eller potentiella kunder motsäger sig att deras kontaktuppgifter behandlas av arrangören.
<>24. Easyfairs har rätt att genomföra ljud- och/eller bildupptagningar från alla typer av montrar och
mässor och att använda sådana upptagningar i samband med egen eller allmän marknadsföring,
dokumentation och i media. Utställaren garanterar att man inte på något sätt kommer att hänvisa till
upphovsrätten för att motsätta sig detta.
<>25. Arrangören tar kundernas integritet på mycket stort allvar och förpliktigar sig att behandla
personuppgifter som arrangören samlar in eller tar emot från sina partner i enlighet med GDPR. Mer
information om hur vi behandlar personuppgifter finns i vår integritetspolicy på www.easyfairs.com

