
  

 

 

Utställningens öppettider 
Torsdag 2019-04-11  kl: 09:00-16:30 
Fredag 2019-04-12 kl: 08:30-15:15 
 

Inflyttning 
Entré 1 Focus F (Utställarentré).  
Onsdag 2019-04-10 kl 17:00-20:00 
Torsdag 2019-04-11 kl 07:00-08:30 

Utflyttning 
Entré 1 Focus F (Utställarentré) 
Fredag 2019-04-12 kl 13.30-16.30 
 
Observera att det är viktigt att samtliga utstäl-
lare bibehåller sin utställning intakt till dess att 
arrangemanget är slut. 
 
Parkering  
Gårda P-hus i Focushuset, Fabriksgatan 45. 
Välj mittenfilen i P- huset som går direkt upp 
till plan 3. Här finns en gångbro rakt över till 
Svenska Mässans Utställarentré 1.  
Garagets öppettider; alla dagar kl 06:00- 24:00. 

Möbler som ingår i din utställningsyta: 
1st stol 
1st konferensbord 
 
Beställningar 
Eventuellt tillkommande beställningar utöver 
det som ingår i utställningsytan beställs senast 
2017-03-27 via  
theresia.johansson@gothiatowers.com 
På beställningar inkomna senare än tre veckor  
före arrangemangets start görs ett pristillägg 
på 50%. Se vårt produktutbud på 
www.monterservice.com 

 

 
 

 

 

Ansvar 
Om speciellt värdefull eller ömtålig utrustning 
används i samband med utställning rekom-
menderar vi att uställaren beställer bevakning 
av utrustningen alternativt bokar vakthållning 
eller en utställarförsäkring via Svenska Mäs-
san. Svenska Mässan påtar sig inget ansvar för 
utställningens varor, produkter, verktyg, m.m. 
vare sig före, under eller efter arrangemanget. 
Utställaren har ansvar för all utrustning i mon-
tern både egen och hyrd under hela mäss-
perioden. Detta gäller även vid inhyrd vakthåll-
ning 
 
Fika- och lunchservering  
Vi serverar samtliga utställare beställd fika och 
lunch 20 minuter innan övriga deltagare.  

Godstransporter TILL och FRÅN  
Svenska Mässan & Gothia Towers 

Leverans- & hämtningsadress; 
Svenska Mässan Gothia Towers AB 
Att: ASTA- dagarna, 11-12/4, G3. 
Mässans gata 6 
412 51 Göteborg 
 
Allt som skickas och hämtas måste föranmälas 
via länken nedan senast fem dagar innan leve-
rans. Gällande prislista finns via länken. 
http://tidsbokning.transport.svenskamassan.se 

Byggnationsregler & Tekniska bestämmelser 
För teknisk information gällande byggnations-
regler, installationer & anslutningar, brandfö-
reskrifter, säkerhet, hälsa & miljö se, 
www.monterservice.com 
 

 

Utställarinformation för ASTA-dagarna  
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