15 - 18 januari 2020
Svenska Mässan, Göteborg
Ifylles av Svenska Mässan
Order nr

Firmanamn
Kontaktperson

Inköpsnummer / Referens

Adress, postnr, postadress

Kundnummer

Monternummer

Land

Org.nr

www.

Tel

Fax

E-mail

Kundnr, handläggande företag

Fakturaadress om annan än ovan
Firmanamn

www.

Kontaktperson

E-mail

Adress, postnr, postadress

Tel

Land

Önskad platsyta

Org.nr

(

Inköpsnummer / Referens

x

) = _________ kvm min 12 kvm

Platshyra per kvm
Upp till 20kvm, SEK 1 795/kvm
Följande 21-100 kvm, SEK 1 595/kvm
Följande 101 kvm, SEK 1 495/kvm
OBS! Höjdbyggnation över 2,5m debiteras SEK 10 000. Höjdexponering med reklam över 2,5m debiteras SEK 15 000.
Kontakta oss gärna för mer information om designad monter/monterbyggnation.
Vi kommer att ställa ut följande produkter/produktslag:
Expostart är obligatorisk, SEK 5 990 – här ingår:
Exponering på www.automassan.se med
företagspresentation, produkt- och varumärkesregister.
Exponering i Automässans officiella inbjudan till
besökare.
Kundinbjudan med länk till entrékortsbeställning med
där tillhörande verktyg för uppföljning (digital)
Plattform för publicering av pressmaterial (digital)
Scanningfunktion för enkel och effektiv uppföljning
av kontakter
Sammanställning/dokumentation över era tagna
kontakter
Samutställare avgift SEK 10 900. Samutställare får samma
exponering och information som huvudutställaren.

Utställarförsäkring nuvarande pris SEK 1 450
Försäkringsvärde max SEK 300 000. Utställarförsäkringen
täcker skador enligt gällande försäkringsvillkor,
www.svenskamassan.se Försäkringen är obligatorisk och
debiteras i samband med monterhyran. Uppgår det totala
värdet av ert material till ett högre belopp v g kontakta er
kontaktperson på After Sales.
Betalningsvillkor:
Expostart faktureras vid bekräftelse.
20% av platshyran faktureras och förfaller till betalning 180
dagar före mässans öppnande. Resterande platshyra förfaller
till betalning 60 dagar före mässan. Tekniska tjänster förfaller
till betalning 14 dagar före mässans öppnande. Faktura
utsändes 30 dagar före förfallodag. Vid betalning efter
förfallodagen tillkommer dröjsmålsränta med 2 % per mån.
Annullering av kontrakt medför icke befrielse från erläggande
av beställd platshyra. Moms tillkommer på alla priser.

Denna anmälan är bindande och undertecknad förbinder sig att följa de bestämmelser som finns angivna på nedanstående länkar.
Tack för din anmälan!

http://services.svenskamassan.se/terms/aum4_se/Allmanna_villkor_for_Utstallare_vid_Massa_AUM4_201603S.pdf
http://services.svenskamassan.se/terms/st_se/Sakerhets-_och_Tekniska_bestammelser_ST.pdf
Datum & ort

Behörig signatur
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