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Service och Beställningar
för utställare vid DEMCON 2018

Bäste utställare
I den här fyrsida foldern hittar du all viktig och nödvändig information för ditt deltagande på DEMCON. Vi ber dig att respektera att samtliga beställningar i denna servicefolder skall vara
SCOP AB respektive Svenska Mässkonsult AB tillhanda senast
31 maj, 2018

utomhus. Eventuellt utbyte av varor eller införande av nya
produkter under utställningsdagarna får äga rum från 1 timme
före öppnandet. På annan tid endast mot särskilt tillstånd.

ÖPPETHÅLLANDE
Mässan är öppen för branschen
Torsdag den 27 september, 2018
För inbjudna och fackfolk
Fredag den 28 september, 2018
För inbjudna och fackfolk

NEDMONTERING FÅR ICKE PÅBÖRJAS
FÖRE DENNA TIDPUNKT.

Kl 09.00-18.00
Kl. 09.00-16.00

Mässområdet skall på torsdag vara utrymt 30 min efter mäs�sans stängning då nattbevakning börjar, om inte annat överenskommits.
INFLYTTNING OCH UPPMONTERING
Utställningsplatserna blir tillgängliga för uppmontering under
följande tider:
INOMHUS & UTOMHUS				
Onsdag den 26 september		
kl. 07.00-20.00
Om du som utställare behöver ytterligare tid för att bygga upp
din monter, exempelvis komma in redan tisdagen den 27 september ber vi er kontakta mässarrangören.		
Efter 20.00, dagen innan mässans öppnande, påbörjas städning av utställningshallen samt uppsättning av skyddsstängsel

UTFLYTTNING OCH NEDMONTERING
Mässan stänger fredagen den 28 september kl. 16.00. Fram till
detta klockslag måste montrarna vara bemannade.

Vid utflyttningen är utställningsområdet öppet till kl. 24.00 natten mot lördag. Utställda föremål måste vara borttagna från
mässområdet senast lördagen den 29 oktober 2018 kl. 16.00.
Vid behov av ytterligare tid kontakta arrangören. Vid överträdelse av detta sker borttransport av utställningsmaterialet på
utställarens bekostnad och risk. Dessutom har arrangören
rätt att kräva skadestånd på min 5.000 kronor. Om tillgång till
mässområdet önskas på andra tider än utsatta krävs särskilt
tillstånd. Kontakta i detta ärende mässledningen.
Tillgång till montern under mässan
Under pågående mässa har monterpersonalen tillträde till sin
monter en dryg timma före öppnandet och cirka en timme efter
mässans stängning.
Överlåtelse av monter
Det är förbjudet för utställare att överlåta eller delvis uthyra
montern utan att inhämta mässledningens godkännande.
Vakthållning/försäkring
DEMCON omfattas av Scandics vanliga vakthållning samt extra
vakthållning från mässpersonalen, däremot ikläder sig mässar-

Viktigt!

Beställningar i denna servicefolder skall vara SCOP AB respektive Svenska Mässkonsult AB tillhanda senast 31 maj, 2018

rangören inte något ansvar för utställda maskiner och föremål
eller försäkring av dessa, för, under eller efter mässan. Mäs�sarrangören ikläder sig heller inte något ansvar för skador som
uppkommit på personer, maskiner eller annan utrustning före,
under eller efter mässan. Det är viktigt att ditt företag har någon
form av ansvarsförsäkring som täcker olika typer av olyckor,
skador eller stölder under mässan. Kontakta Ditt försäkringsbolag så att Ditt utställningsgods har en tillförlitligförsäkring.
Vägbeskrivning
Det är lätt att hitta till DEMCON. InfraCity ligger alldeles utmed
motorväg E4 ca 25 km norr om Stockholm City. Du tar dig
lättast hit med egen bil och det finns gott om parkeringsplatser.
De kommunala anslutningarna med buss direkt till InfraCity eller
med tåg till Upplands Väsby är också mycket goda. En taxiresa
från Arlanda eller Stockholm City tar mellan 15 till 20 minuter
beroende på trafiksituationen.
UTSTÄLLARKORT (PASSÉRKORT)
Utställaren erhåller automatiskt fem st utställarkort (Passérkort)
för sig och i montern erforderliga medhjälpare. Beställda utställarkort skickas till er ca 14 dagar före mässtart. Om fler utställarkort önskas ber vi er kontakta arrangören. Utställarkorten är
personliga och vi behöver därför namn på alla de som arbetar i
montern. Beställning av personliga utställarkort gör Du på den
skyddade delen på hemsidan www.demcon.se. För att skaffa
inloggningsuppgifter till den skyddade delen måste du gå in på
www.demcon.se och registrera ditt företag. Med inloggningsuppgifterna går du in under “Logga in” på hemsidan.
INBJUDNINGSBILJETTER
Nyttja inbjudningsbiljetterna för att bjuda in kunder och kundämnen till er monter på DEMCON. Varje utställare får utan
kostnad 120 inträdesbiljetter. Ingen kostnad utgår för utnyttjad
biljett, vilket ingår i anmälningsavgiften. Besökare till mässan
som ej har erhållit inbjudningsbiljett betalar en inträdesavgift på
120 kr per person. Besökare med biljett erhåller gratis inträde.
Pensionärer och barn under 18 år går in utan biljett. Besökare
kan även gå in via hemsidan www.demcon.se och göra en
förregistrering och skriva ut sin egen biljett. Beställning av extra
biljetter för besökare gör Du också på den skyddade delen på
www.demcon.se.
PARKERING
Mässans parkeringshus är avsett för utställare. Parkeringsbiljett
löser du i parkeringshuset.
GODS TILL MÄSSAN
Skall adresseras 			
Godsmärkning
DEMCON 			Monternummer
Monternummer			Utställarens namn
Scandic Hotel InfraCity		
och adress
InfraMässan			
Telefon nr. för att avisera

Kanalvägen 10			
gods före utlämning
SE-194 61 Upplands Väsby		
Datum för leverans till
				montern:
Gods som ankommer före den 28 september måste förvaras
av respektive transportör. Ange då leveransdatum till mässan
den 26 september eftersom inflyttning i monter kan ske tidigast
detta datum.
GODS FRÅN MÄSSAN
Korrekt ifylld fraktdokumentation SKALL bifogas allt gods som
skickas från mässområdet, varje sändning skall innehålla en
fraktsedel och på varje kolli/pall skall det sitta en adresslapp.
Boka dina transporter från mässområdet med den speditör
Du brukar använda eller vänd Dig till Svenska Mässkonsult för
bokning.
För märkt gods som står kvar efter avslutad mässa (161001
kl 16.00) debiteras hyra, hanteringskostnader och bevakning.
Omärkt gods lämnas kvar på ägarens ansvar.
Avsändare 				Mottagare
Avändarens namn 			
Namn
Monternummer 				Adress
Adress Postnummer, ort 			
Postnummer
Kontaktperson/telefonnummer Ev. ref
Kontaktperson/
Godsmärkning				telefonnummer
Pall, halvpall, kli
Vikt, Mått
Notera gärna eventuella fraktsedelnummer för egen del då
detta underlättar sökning av gods.
Boka ert gods hos er speditör i god tid.
TRANSPORT, SPEDITION ETC.
Utställarna rekommenderas att ta kontakt med sina ordinarie
speditörer för transport av gods till och från mässan. Beställ i
god tid dina transporter, även returtransport.
LASTNING OCH LOSSNING “OBS VIKTIGT!”
För att underlätta och göra avlastning och pålastning så smidig
som möjligt har vi överlåtit detta arbete på företaget Svenska
Mässkonsult, som finns på plats vid in- och utflyttning. För att
ni skall vara säker på att få hjälp vid en viss tid måste ni göra en
beställning hos Svenska Mässkonsult. Se beställningssedel på
Svenska Mässkonsults hemsida http://webshop.smab.nu/
EMBALLAGE OCH AVFALL
Det åligger utställaren att själv forsla bort emballage, avfall och
spill som uppstår vid monterbyggnation etc. Containrar finns
utplacerade på området. Kvarlämnat material bortforslas utan
ansvar, på utställarens bekostnad.
STÄDNING
Mässan svarar för allmän renhållning på offentliga ytor. Det

åligger dock utställaren att hålla rent på hyrt område. Du kan
beställa denna tjänst av företaget Svenska Mässkonsult.

hetsbesiktning och omedelbart åtgärda påpekade brister eller
fel vad gäller säkerheten i monter.

HOTELLRUM
Tänk på att boka hotellrum i god tid. DEMCON har ett avtal
med Scandic Crown Hotel InfraCity vilket innebär rabatterade
priser för dig som utställare. De som önskar, bokar och betalar
sin logi separat via bokningskoden BDEM24918. Koden kan
användas via Sandics hemsida www.scandichotels.se/infracity
eller via Scandics centrala bokning. Uppge koden för att erhålla
avtalat logipris. Scandic Infra City förbehåller sig rätten att avgöra ifall rum som inte är bokade skall släppas till övrig försäljning och senast en månad innan mässan äger rum kommer
rum som inte är bokade att släppas. Gästerna för Demcon har
möjlighet att boka rum om ledig kapacitet finns, men då till den
dagens rådande prisnivå. Önskar Ni att bo på Scandic InfraCity,
vänta inte för länge för att boka Ert boende.

Utställare får inte bryta mot brandmyndigheters eller arrangörens bestämmelser beträffande brandsäkerhet och dylikt.
Föremål får inte placeras utanför monterområdet eller så att det
blockerar brandskyddsanordningar, elcentraler, dagvattenbrunnar, utrymningsvägar eller liknande. Mässledningen förbehåller
sig rätten att omhänderta produkter som placerats utanför hyrd
monter samt att stänga monter som ej uppfyller ovan ställda
säkerhetskrav.

LOGI - PRISER

Standard enkelrum
			
Standard dubbelrum
			
Superior enkelrum
Superior dubbelrum

1 598:-/natt/rum exklusive
moms (1 790:- inkl. moms)
1 688:-/natt/rum exklusive moms
(1 890:- inkl moms)
Kontakta Scandic Hotel
Kontakta Scandic Hotel

För sviter tillkommer 600 kr på enkelrumspriserna.
I samtliga rumspriser ingår frukost.

Scandic Hotell InfraCity
Kanalvägen 10
194 61 Upplands Väsby
Telefon: 08-517 344 00

Telefax: 08-517 344 11

FORCE MAJEURE:
Se Villkor och Allmänna bestämmelser nedan.
SÄKERHETSAVTAL
DEMCONs säkerhetsavtal skall undertecknas av utsedd säkerhetsansvarig för varje utställande företag. Säkerhetsansvarig
är den person som av utställande företag getts befogenhet att
ansvara för företagets säkerhetsfrågor i samband med
DEMCON.
Säkerhetsavtalet måste vara undertecknat och returnerat till
arrangören senast 31 maj, 2018.
Utställaren ansvarar för säkerheten i sin monter och kan inte
ställa mässan ansvarig för bristande säkerhet i förekommande
fall.
Utställare är skyldiga att följa mässledningens direktiv vid säker-

Det är under inga omständigheter tillåtet att bjuda på, servera
eller förtära alkoholhaltiga drycker på mässområdet. Undantaget är mässrestaurangen.
TÄLT OCH FLAGGSTÄNGER
Hyra av tält och flaggstänger kan vi erbjuda i samarbete med
Svenska Mässkonsult, vilka bör kontaktas direkt vid eventuell
beställning via telefon 0224-863 00 eller företagets hemsida.
MÄSSTIDNING
Tidningarna Professionell Demolering och Professional Demolition International Magazine (PDi) är delarrangörer och officiella
mässtidningar för mässan DEMCON. Speciella mässnummer
kommer att distribueras ett par veckor innan mässan. Pressreleaser med bilder och information om ert företag och era
produkter skall sändas till tidningens redaktion och skall vara
redaktionen tillhanda senast den sista juni, 2018.
Tidningen Professionell Demolering kommer också att fungera
som utställarkatalog under mässan.
Dina annonser bokar du direkt hos:
Professionell Demolering, Annonskontor
Johan Hedman, annonschef, johan.hedman@pdworld.com.
Telefon: 08-621 16 90, 070-312 88 34 eller kontaktar redaktionen på 08-585 700 48.
REDAKTIONELLT MATERIAL
Allt material vad gäller annonser och redaktionell text och bilder
sänds till redaktionen:
S.C.O.P. AB
Box 786
191 27 Sollentuna
Tel: 08-585 700 46

Fax: 08-585 700 47

E-post: info@pdworld.com
PUBLICERA DINA NYHETER
Pressreleaser och bilder mailas till info@demcon.se. Informationen kommer att publiceras i mässtidningen om den nått Professionell Demolerings redaktion innan den sista juni, 2018.

PRESSMATERIAL VID PRESSDISKEN
För de utställare som kommer med färdigt pressmaterial till
besökande journalister på mässan skall pressmappar och dylikt
lämnas i mässekretariatet vid ingången till mässhallen torsdagen den 27 september. Särskild information om DEMCONs
Pressrum kommer att sändas till samtliga större branschtidningar i Norden samt ett antal internationella tidningar.
REKLAMHJÄLP
Om du behöver hjälp med framställning av reklammaterial, skyltar, foldrar, internet sidor m m inför mässan kontakta:
SCOP AB
Tel: 08-585 700 46
MÄSSKANSLI
Innan mässan fram till den 27 september gäller telefon nummer
08-58570046 för att komma i kontakt med mässkansliet. Från
den 27 september gäller telefonnummer 08-58570046 och
mobiltelefon 070-585 18 24 (Jan Hermansson), 073-0312534
(Arne Holgersson), 070-326 43 30 (Håkan – Svenska Mässkonsult), 070-248 63 00 (Joakim Gustafsson - Svenska Mässkonsult) samt Scandics växelnummer 08-517 344 00.
Vid mindre brådskande ärenden nås kansliet även på e-post
info@demcon.se.
Mässkansliet står till tjänst med alla upplysningar och kommer
att göra allt för att underlätta ert deltagande vid DEMCON.
Vad gäller alla beställningar avseende er monter har DEMCON
ingått ett avtal med företaget Svenska Mässkonsult i Sala.
Svenska Mässkonsult har lång erfarenhet från arrangemang av
fackmässor. Därför gör du dina beställningar av utrustning och

BESTÄLLNINGAR
tjänster vad gäller din monter direkt till Svenska Mässkonsult
på företagets beställningssida på internet. Adressen är www.
webshop.smab.nu. Om Du har frågor gällande beställningar är
Du välkommen att kontakta Svenska Mässkonsult på telefon
0224-863 00 eller SCOP AB på 08-585 700 46.
Beställningar till arrangören
Det enda som Du behöver beställa från arrangören SCOP AB
är utställarkort, entrébiljetter för besökare samt beställa plats
på utställarmiddagen, om Ditt företag önskar delta. Uppgifter
till mässkatalogen anges också på DEMCONs hemsida. Men
för att kunna göra dessa beställningar behöver Du inloggningsuppgifter till hemsidan. Dessa skaffar Du genom att registrera
Dig på hemsidan. För att göra registreringen går Du in under
Utställare på www.demcon.se. Därefter väljer Du ”Boka monter”, fyller i alla uppgifter som krävs och klickar på ”Beställ”. När
Du gjort Din registrering kommer kundnummer och lösenord
att mailas till Dig. Du registrerar helt enkelt Ditt företag på www.
demcon.se. Använd dessa för att logga in. Inloggningen hittar
Du i huvudrubrikerna på hemsidan.
UTSTÄLLARYTORNA
Ritningarna på DEMCONs utställarytor förändras kontinuerligt
fram till att mässan startar. Om Du vill hålla koll på dina monters
placering och dina medutställare är det enklast att hålla sig
uppdaterad genom vår hemsida www.demcon.se. Här hittar du
utställarytorna under rubriken UTSTÄLLARE/mässytorna.

Välkommen till DEMCON
InfraCity, Upplands Väsby, 27-28 september, 2018

SCOP AB / DEMCON

Box 786 • 191 27 Sollentuna • Tel: 08-585 700 46 • Fax: 08-585 700 47 • info@demcon.se • www.demcon.se

