ENDOKRINDAGARNA 2019, 30 januari –1 februari.
Information till utställare på P5 i Umeå
Välkommen till konferensanläggningen P5 och Endokrindagarna 2019!
Nedan följer viktig information inför ditt deltagande som utställande företag.
Kontaktperson P5
Leveransmottagning / vaktmästare Väven: 090 16 33 13
Övriga frågor: Oscar Lundkvist Sund oscar.s@blahuset.nu
Finns tillgängliga under kontorstid 09.00–16.00, måndag – fredag.
Utställningslokal:
Lokalen heter Öppna Foajén och finns på plan 1 i kulturhuset Väven närmast älven.
Budning av montermaterial
Gods tas emot från 28/1 mellan 09.00-15.00.
Gods ska hämtas senast 16.00 Fredagen den 1 februari
Observera att inget material får skickas innan giltigt datum. P5 ansvarar inte för
material som är kvarlämnat efter den 1 februari.
Adress för gods
Väven Plan 1
Lastintag: Västra Strandgatan 8D,
903 26 Umeå,
Vid avlämning av gods ring vaktmästaren på Väven. Tel: 090 16 33 13
Vänligen märk godset enligt nedan:
Endokrindagarna 30 jan- 1 feb 2019
Öppna Foajen/Fika
Företagsnamn
Monteringsansvarig
Telefon

Upphämtning av gods
Transport av gods från utställningen beställs av utställaren själv, gods skall vara försett
med gällande frakthandlingar samt adresslappar på samtliga kollin och vara väl
emballerat. För gods som anländer tidigare eller står kvar efter arrangemang debiteras
500 kr ex moms per kolli. Vi har endast möjlighet att ta emot kolli av storleken EU-pall.
Det finns inte någon lasttruck eller liknande för att hantera skrymmande kollin.
Reklamblad till konferensväskan (till de utställare det berör - Utställarpaket 1)
Märk kollit tydligt med ”Reklamblad till väska” följt av och leveransadressen,
Reklambladen måste vara oss tillhanda senast måndagen den 28 januari.
Adress för bud/avlämning
Väven Plan 1
Lastintag, Västra Strandgatan 8D,
903 26 Umeå,
Märk paketet med:
Endokrindagarna 30 jan- 1 feb 2019
Öppna Foajen/Fika
Företagsnamn:
Monteringsansvarig
Tel:
Annonser i slutligt program
Utställarpaket 1 – 60 000 SEK, har en helsida i det slutliga programmet.
Utställarpaket 2 – 30 000 SEK, har en halvsida i det slutliga programmet.
Annonser levereras som tryckbar högkvalitetsutskriven PDF i rätt storlek med ev. utfall
och skärmärken. Upplösning på ingående bildmaterial 300 dpi.
Färgläge CMYK Fogra39). Konturerad text.
Storlek helsida utfallande: 148,5 x 210 mm plus 3 mm utfall. Stående format
Storlek helsida ej utfallande: 140 x 185 mm. Stående format
Storlek halvsida: 140 x 100 mm. Liggande format
Annonserna mailas in till endokrindagarna2019@meaconsulting.se
Deadline för annons är 20 december.
Inflytt utställningen:
Tisdagen den 29 januari kl. 16.00-19.00
Onsdagen den 30 januari kl. 07.00-08.30
Utflytt utställningen:
Fredagen den 3 februari kl. 13.00–16.00

Parkering
Vi rekommenderar parkeringshuset parketten Storgatan 47. Kostnad per dygn i garage
ca 130 kr. Ligger ca 200 meter från utställningslokalen. För in- och utlastning av lättare
material till utställningslokalen, adress: V. Strandgatan 8A
Sophantering
Det åligger utställare, monterbyggare och dekoratörer att själv forsla bort emballage och
spill som uppstår vid monterbygge och demontering. Sopkärl för mindre mängd
kommer att finnas i utställningshallen.
Anmälan – Monterpersonal
All personal som ska vara på plats under konferensen behöver vara anmäld. Sista
anmälan den 2 januari, därav i mån av plats. Anmälan gör du på
www.endokrindagarna.se Som utställarpersonal har du en reducerad deltagaravgift.
Hör med din kollega som har bokat er monter om koder för anmälan
Beställning av service eller extra inredning till din monter
Alla beställningar görs via vår leverantör Nolia på http://event.noliashop.se/
Kontaktperson: Per Åkesson 090–8888623
E-mail: per.akesson@nolia.se
Ansvar
MeaConsulting och P5 påtar sig inget ansvarar för utställningens varor, produkter,
verktyg mm, vare sig före, under eller efter arrangemanget. Utställaren har ansvar för
all utrustning i montern både egen och hyrd under hela konferensperioden. Detta gäller
även vid inhyrd vakthållning. Utställaren har själv ansvar att teckna lämplig försäkring
för eget skydd.
Varmt välkomna!

Kontaktperson MeaConsulting: Anna Ekberg
endokrindagarna2019@meaconsulting.se

