Advanced Engineering, 20. - 21. sept. 2017

UTSTILLERINFORMASJON

Velkommen til Advanced Engineering og Exporama

TEKNISK ARRANGØR___________________________________________________________________________________
Exporama Senteret AS. Kragerudveien 50, 2013 Skjetten.
Tlf.: +47 22 43 06 00
exporama@exporama.no

KONTAKTPERSONER___________________________________________________________________________________
EXPORAMA SENTERET
Christina Eriksen, Koordinator, ce@exporama.no Tlf.: +47 406 24 186
Petter Frøberg, Teknisk sjef, pf@exporama.no Tlf.: +47 406 24 277
EASYFAIRS
Trym Fagerhaug, Sales Executive, Trym.fagerhaug@easyfairs.com Tlf.: +47 22 99 60 11
Lina Lund, Prosjektleder, Lina.lund@easyfairs.com Tlf.: +46 (0)31 89 41 39
Amanda Unger, Prosjektkoordinator, Amanda.unger@easyfairs.com Tlf.: +46 (0)31 89 41 74

ÅPNINGSTIDER__________________________________________________________________________________________
MONTERING
TIRSDAG 19. SEPT.

KL. 08.30 – 20.00

ÅPNINGSTIDER MESSEDAGER
ONSDAG 20. SEPT.
TORSDAG 21. SEPT.

DEMONTERING

TORSDAG 21. SEPT.

KL. 09.00 – 17.00
KL. 09.00 – 16.00

KL. 16.00 - 22.00

Rigging til messe

ADVANCED ENGINEERING
ADVANCED ENGINEERING
Demontering

For montering/demontering utover de oppsatte frister, kontakt Exporama Senteret.
Utstillerne har adgang til sine stands 1 time før åpning på utstillingsdagene og inntil 30 min. etter
utstillingens slutt. Ved behov for ekstra riggetid, koster det 2.500,- eks. mva. pr. dag pr. stand.

KART/STANDOVERSIKT_______________________________________________________________________________
Vedlagt følger kart over messeområdet. Messen arrangeres i hall 2. Utstillere disponerer hele arealet ut
til standgrensen, men kan ikke plassere varer, utstyr eller reklamemateriell utenfor egen standgrense.

STANDUTSTYR__________________________________________________________________________________________
Bygging av standvegger utføres av Exporama Senteret. Dette er et modulsystem, hvor hver modul er 99
cm bred fra senter av stolpe til stolpe, og 250 cm høye. Selve lysmålet på platen er 95 cm x 235 cm.
Standard farge på platene er hvit, men andre farger kan bestilles via vår nettshop.
Det er kun tillatt å bruke godkjent teip til oppheng av plakater og annet på veggene. Dette fås kjøpt i
informasjonen lokalisert i Exporama’s foajé.
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Om utstillere ønsker å benytte seg av egne dekorplater som skal settes inn i veggrammen, er målene på
platen 2364 mm x 964 mm x maks 3 mm tykkelse.

Veggene støttes opp av frontdragere rundt standen som er 8 cm høy. Profilen settes opp i 2500 mm
høyde langs fronten av standen. Stands som er lenger enn 6 meter må ha støtteben av hensyn til
stabilitet. Dersom dere ikke har behov for frontdrager kan denne avbestilles ved å sende en mail til
pf@exporama.no. Det kan også bestilles ekstra støttedrager til oppheng av lys eller bannere.

Ved behov for truck til lossing av gods, tilkjøring til stands, eller bortkjøring og oppbevaring av tomemballasje, kontakt Petter Frøberg på tlf.: 406 24 277 eller
e-post: pf@exporama.no. Forhåndsbooket lasting prioriteres.

Gods dere sender til senteret må merkes godt med messens navn, deres eget firmanavn, samt
standnummer. Er dere ikke selv til stede når varene ankommer, må dere godkjenne at vi signerer for
mottak av godset. Dette gjøres ved å sende en mail til ce@exporama.no. Vi minner om at vi likevel ikke
står ansvarlig for utstyret.

Expolight er samarbeidspartner innenfor levering av strøm, heng fra tak, lys og spotter. Husk å bestille
nattstrøm dersom det er behov for 24 timers strøm på maskiner, kjøleskap eller annet utstyr.
Alt annet ekstrautstyr til standen som tepper, lys, strøm, hyller og møbler bestilles via vår nettshop:
http://webshop.exporama.no/
FRIST FOR BESTILLING AV UTSTYR TIL STANDEN ER: ONSDAG 23. AUGUST.
Bestillinger etter denne fristen, vil bli ilagt et tillegg på 25 %. Bestillinger mottatt etter
monteringens start vil bli belastet med 50 % påslag.

Her finnes stort sett alt av møbler og utstyr som kan være aktuelt å kunne bestille ekstra. Dersom det er
andre ønsker som ikke finnes i vårt produktsortiment, kontakt oss gjerne på tlf.: +47 22 43 06 00.
Godkjent teip og opphengskroker fås kjøpt i informasjonen lokalisert i Exporama’s foajé.

PRAKTISK INFORMASJON______________________________________________________________________________

Gangtepper legges og forberedelser til åpning gjøres tirsdag 19/9 fra kl. 18.00. Det er derfor viktig at all
innkjøring eller utkjøring av messegods/tomemballasje er ferdig innen dette tidspunkt. Etter kl. 18.00
er det altså kun tillatt med produktplassering og rigging på eget område.

Renhold av stands

Støvsuging av stands skjer etter monteringsslutt tirsdag 19/9 og etter første messedag 20/9. Under
messens åpningstid vil det være servicevakt til stede. Ved behov for ekstra standrengjøring kan dette
bestilles ved å sende en mail til ce@exporama.no.

Messereglement

Alle utstillere oppfordres til å gjøre seg kjent med vårt messereglement og fylle ut brannforskriftene.
Disse skjemaer finnes på høyre side på: http://www.exporama.no/tjenester/messe/messehaller. Vi
minner spesielt om at det i henhold til nytt regelverk fra DSB, ikke er tillatt med bruk eller oppbevaring
av gass inne i messehallen.
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Bespisning

Mat, drikke og snacks skal bestilles gjennom Exporama.
Kontakt gjerne Kasro Mohammed Ali for ytterligere informasjon om priser, søknad om
kreditt etc. Kasro treffes på tlf.: 406 24 188 eller km@exporama.no
Vi minner også om at det ikke er tillatt med skjenking av alkohol fra stands uten at dette går gjennom
Exporama.

Parkering

Vi gjør oppmerksom på at det er avgiftsbelagt parkering på hele området, og at parkering kun er tillatt
på anviste plasser. Det er derimot tillatt for utstillere å stå parkert i inntil 30 min. utenfor anviste
plasser for av- og pålessing av varer i monterings og demonteringstiden. Det deles ut 2 stk.
parkeringsbilletter til hver utstiller som hentes i informasjonen ved ankomst. Disse gjelder kun
på anvist område. Parkering utenfor anvist utstillerparkeringsområde vil medføre
kontrollavgift, selv med utstillerparkeringskort. Utover dette må det kjøpes dagsbillett i automaten.
Prisene er kr. 60,- for inntil 5 timer, kr. 100,- for dagsbillett.

Møterom

Dersom deres bedrift har behov for møterom en eller flere dager i løpet av utstillingsperioden i forbindelse
med arrangementet, ta kontakt med Christina Eriksen på tlf.: 406 24 186 eller e-post ce@exporama.no for
ytterligere informasjon, priser, servering etc.

Adkomst

Bil: Exporama Senteret ligger på Hellerudsletta langs RV 22 mellom Hvam og Gjelleråsen. Veien til
Hellerudsletta er skiltet fra E6 ved Hotell Olavsgaard og langs RV 4 fra Gjelleråsen.
For andre buss- og togtider kontakt Trafikanten, tlf.: 177 eller www.trafikanten.no.
Taxi lokalt: Nedre Romerike Taxi, tlf. 090 80.
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Lykke til med forberedelsene og velkommen til Exporama Senteret!
Vennlig hilsen
Exporama Senteret AS
Kragerudveien 50
2013 Skjetten
Tlf.: +47 22 43 06 00

