Tänk på!

Du FÅR sälja under
mässan. Missa inte
detta unika
tillfälle.

Välkommen till årets stora

BRÖLLOPSMÄSSA
FÖRST OCH FRÄMST VILL VI ÖNSKA DIG LYCKA TILL INFÖR HELGENS MÄSSA. DU HAR SÄKERT MÄRKT AV ALL
MARKNADSFÖRING OCH MEDIABEVAKNING SOM HAR VARIT KRING DENNA BRÖLLOPSMÄSSA.

♥ FREDAG: INFLYTT

Inflytt är mellan kl.17.00–20.00 och ska vara
avslutad kl. 20.00 då gångarna ska vara fria från
gods.Vill du komma och bygga tidigare på fredagen, kontakta 0709-550102 om det är möjligt.
Ni har möjlighet att vara kvar till kl. 22.00 ikväll
för slutjusteringar i montern.
Under mässdagarna har ni tillgång till lokalerna
en timme innan portarna slår upp för att fräscha
till er monter, fylla på med eventuella broschyrer
eller annat material. Vi kommer under inflytten att
sätta mässljuset på den nivå som vi kommer att
ha under mässan, så att du kan justera ljuset i din
egen monter.

♥ SÖNDAG: UTFLYTT

Mässan stänger kl. 16.00.
Därefter påbörjas utflytt. Inte innan!
Utflytt sker med start kl.16.30. All utflyttning ska
vara avslutad kl. 21.00. Den monterutrustning som
du hyrt låter du ligga kvar i din monter. Vid avsaknad av hyrd utrustning debiteras en avgift. Har du
frakt som du vill ska hämtas upp på måndag, så
MÅSTE du meddela OCH få godkänt av mässservice. Detta för att undvika onödiga merkostnader för dig, för frakt från monter, lagerhantering
mm. Godset skall vara tydligt uppmärkt med dig
som beställare, leveransadress, samt vem som
hämtar. Observera att utställande företag ej får
avlägsna sig under pågående utställning utan
speciellt tillstånd från mässarrangör och för allas
trevnad ej heller påbörja nedmontering av monter
innan mässans stängning söndag kl. 16.00. De
som bryter med detta kommer att beläggas med
böter på 5 000 kronor.

Mässans
öppettider:
Lördag

Söndag

KL 10.00-17.00

KL 11.00-16.00

DU LIGGER BOKAD FÖR
NÄSTA ÅR!

Någon vecka efter mässan kommer vi att skicka
ut en orderbekräftelse för nästa år. Du har sedan
ända till midsommar på dig att utvärdera årets
mässa och kan när som helst fram till dess boka
av din medverkan. Vi gör detta för att du ska vara
GARANTERAD en plats. Vill du boka av, ändra
storlek och/eller byta plats, så mejlar du till info@
brollopsfeber.se så ordnar vi det. Efter 1 april
kommer vi att släppa de montrar som eventuellt blir
lediga till vår kölista!

MÄSSAN FORTSÄTTER!

Du vet väl att du kan kommunicera med alla brudpar genom
erbjudandetjänsten i Bröllopsfeber-appen? ÖKA din försäljning
efter mässan och använd appen. Den INGÅR i din medverkan.

BEHÖVER DU KOMPLETTERA?
Har du glömt boka el, internet, lampor och möbler? Kontakta mässservice i deras monterservice.

FRÅGOR? Kontakta Bröllopsfebers projektledare: Claes-Åke Hultin,
0709-55 01 02.Sms:a om du inte kommer fram på telefonen.

