Anmälningsforumlär
www.preciousfair.se
30/8-1/9 2019
FÖRETAGSUPPGIFTER
Företagets juridiska namn:

Organisationsnummer:

Kontaktperson:

E-postadress:

Mobiltelefon:

Övrig telefon:

Adress:

Postnr:

Ort:

Land:

Postnr:

Ort:

Land:

Hemsida:

Fakturaadress om annan än ovan:

MONTERPRISER 2019

EARLY BIRD - gäller t.o.m 28/2

Anmälningsavgift: 3 500 SEK Pris/m2: 1 575 SEK/m2 Medlem hos Gulf: 1 250 SEK/m2
OBS!
ERBJUDANDE

• 10% rabatt på kvadratmeterpriset
• El-anslutning, 1 fas 10 A, 1 stycken
• Annonsplats på nya hemsidan
• Annonsplats i nyhetsbrev för utställare

MONTER
Bredd:

Medlem i Gulf:

Djup:

Guldsmeds- och
Urleverantörernas förening

PRODUKTER & VARUMÄRKEN
Vi avser att ställa ut följande produkter:

Vi avser att ställa ut följande varumärken:

PRODUKTGRUPP
Butiksinredning

Förpackningsmaterial

Guld

Klockor

Material för smycketillverkning

Platina

Pärlor

Silver

Smycken

Stenar

Stål

Övrigt

Verktyg/maskiner

Säkerhet

Minsta monteryta är 9 m2 och minimum djup är 3 meter. Endast hel meter gäller för både bredd och djup. Anmälningsavgiften faktureras separat
efter anmälan och avdrages ej från monterhyran. Anmälningsavgiften återbetalas endast om plats ej kan erbjudas. Monterhyra erläggs mot faktura på
60 dagar före mässan öppnar. Vid anmälan senare än 60 dagar före mässan öppnar betalas anmälningsavgift samt monterhyra enligt fakturans villkor.
Samtliga priser anges exklusive moms.
jag har läst och godkänner de allmänna bestämmelserna på sid 2.
Ort:

Datum:

Signatur:

Namnförtydligande:

Skicka in din anmälan till info@preciousfair.se eller per post till Svenska Mässkonsult AB | Box 203 | 733 31 Sala

Allmänna Bestämmelser
1. Bokning av monterplats är, oavsett bokningens form genom särskild för detta ändamål
upprättad blankett, via internet, per telefon,
per telefax eller på annat sätt, bindande för
utställaren. Mässan har rätt att pröva och, utan
motivering, neka eller ställa upp särskilda villkor
för utställares deltagande i visst evenemang.
Utställarens angivelser, på anmälningsblankett
eller motsvarande, om placering och storlek
på monter är endast önskemål. Svenska
Mässkonsult (SMAB) tilldelar utställaren slutlig
monterplats baserat på användningen av utställningshallarna, bransch eller intresseindelning.
Mässan äger alltid rätt att justera och omdisponera layout av hall. Att tilldelad monterplats inte
överensstämmer med utställarens önskemål
skall således aldrig anses som att orderbekräftelsen avviker från bokningen.
2. Det är inte tillåtet att ställa ut levande djur,
explosiva varor eller annat som mässledningen
betecknar som olämpligt ur säkerhetssynpunkt.
Utställda varor skall vara i överensstämmelse
med statliga myndigheters och/eller kontrollorgans bestämmelser och skall där så krävs,
vara försedda med godkännande från berörda
myndigheter eller organ. Utställare erinras om
sina skyldigheter i samband med utställande
av maskiner mm. enligt arbetarskyddslagen.
Arrangören friskriver sig allt ansvar för skador
eller ålägganden till följd av att bestämmelser
inte följts eller att godkännande inte inhämtats.
Om detta uppstår skall utställaren ersätta
arrangören för alla kostnader.
3. Reklamanordningar, skyltar och andra
utställningsföremål utanför förhyrd monter är
underställda arrangören.
4. Varor som ur kvalitets- eller estetisk
synpunkt eller på annat sätt är olämpliga, får
inte utställas. Skulle så ändå ha skett, skall
varorna efter anmodan omedelbart och på egen
bekostnad avlägsnas från utställningsmontern.
Mässledningen förbehåller sig fri prövningsrätt,
om varor kan anses som olämpliga eller inte,
samt har dessutom rätt att vidta åtgärder för att
avlägsna olämpliga varor.
5. Hela monterhyran skall vara erlagd till arrangören senast fyra veckor före mässans öppnande, i annat fall äger arrangören rätt att inskränka
på monterytan om så erfordras. Annullering
av kontrakt skall göras skriftligt. Monterhyran
krediteras inte om avbokning sker senare än
tre månader innan mässan. Anmälningsavgiften
är ej återbetalningsbar. Inflyttning får inte ske
förrän anmälningsavgiften och monterhyran är
betald.
6. Överlåtelse, helt eller delvis, av förhyrd plats
är inte tillåten utan mässledningens medgivande. Deltagare har inte heller rätt att utan
särskilt medgivande mot ersättning inhysa
annan reklam eller annan utställare som inte
finns med i anmälan, s. k. underutställare, inom
förhyrt område.
7. Utställare är skyldig att underkasta sig de
jämkningar i plats och utrymme som kan behövas på grund av omständigheterna. Klagomål
på tilldelad monter framförs innan området tas
i besittning.

8. Åverkan på fasta byggnadsdelar (spikning,
målning, etc.) är inte tillåten.
9. Varje utställare ska själv försäkra sina
utställningsföremål. För skada på person eller
mässans lokaler och områden eller annan
egendom, vilken orsakas av utställares firma
eller personal, är utställaren ansvarig och ersättningsskyldig.
10. Arrangören sköter renhållning i allmänna
utrymmen, utställaren sköter renhållningen i
det hyrda utrymmet.
11. Utställare är skyldig att följa de bestämmelser som mässledningen utfärdar.
12. Utställare har inte rätt att utföra musik i
monter eller demonstrera maskiner etc. på ett
sätt som stör omgivande monterinnehavare.
13. Utställare är skyldig att inom mässområdet
följa mässledningens föreskrifter samt de säkerhetsföreskrifter som myndigheter eventuellt
kan utfärda.
14. I de fall katalog eller annan sammanställning av information rörande visst evenemang
upprättas, oavsett form, tryckt eller elektronisk,
frånsäger sig SMAB allt ansvar för eventuella
felaktigheter däri.
15. Utställande företag medger att tillgängliga
uppgifter får lämnas till tredje man.
16. Det är inte tillåtet för monterutställare att
utan arrangörens tillstånd:
•

Placera föremål utanför monterområde eller
blockera brandskydds-anordningar, reservutgångar eller el-centraler.

•

Låta dekorationer och dylikt överstiga maximihöjden 2,5 m.

•

Använda av brandmyndigheterna ej godkända material.

•

Utan brandmyndighets tillstånd använda öppen eld eller förvara gaser och lättantändliga
vätskor inom mässområdet.

•

All muntlig och skriftlig marknadsföring
skall vara vederhäftig och förenlig med
marknadsföringslagen.

•

Genom skyltning inom mässområdet, hänvisa till utställning utanför mässområdet.

•

I montern eller på annan plats inom
mässområdet bedriva eller tillåta politisk
propaganda.

•

Ordna sin monter, sina dekorationer,
demonstrationer och försäljning på sätt som
strider mot Internationella Handelskammarens grundregler för reklam eller som stör
andra utställare eller besökare.

17. Arrangören äger rätten att begränsa produktutbudet. Utställaren skall redovisa samtliga
produkter som är till försäljning i den förhyrda
monterplatsen. Produkter som inte redovisats,
kan mässledningen, om så krävs, inte godkänna
för försäljning på mässan.
18. Det är inte tillåtet att medföra och/eller
utskänka alkoholhaltiga drycker i den förhyrda
montern.

19. Barn och ungdomar under 16 år får av
säkerhetsskäl inte tillträde till mässhallen när
det pågår någon form av byggnation eller
rivning eftersom mässhallen då betraktas som
byggarbetsplats. Det gäller oavsett om de kommer ensamma eller i sällskap med vuxen. Djur
är heller inte tillåtna att vistas i lokalen under
byggnation eller rivning.
20. Tidigare inflyttningsdag, det vill säga arbete
utöver de officiella inflyttningsdagar, kan eventuellt beviljas av SMAB. Detta debiteras extra
per monter enligt gällande prislista.
21. Nedpackning och/eller utflyttning innan
mässans stängning är strikt förbjudet. Vid
överträdelse av detta debiterar vi en straffavgift
om 10.000:- SEK.
22. I de fall hyrd monteryta är försedd med två
skiljeväggar minskar den disponibla monterbredden med 3 cm på grund av skiljeväggarnas
konstruktion. Det är viktigt att du senast 4
veckor innan mässan lämnar besked till SMAB
i de fall eget montersystem används, eller om
exakta byggmått önskas på montern.
23. Skulle, på grund av omständigheter utanför
SMABs kontroll, inskränkning med avseende på
uppvärmning, tillhandahållande av elström, vatten, kommunikationsuppkoppling, elektroniska
eller webbaserade tjänster eller andra av SMAB
tillhandahållna faciliteter ske, är utställaren ej
berättigad återfå monterhyra. Utställaren är ej
heller berättigad till någon form av skadestånd.
I händelse av inskränkning enligt ovan på grund
av omständigheter inom SMABs kontroll är
SMABs ansvar begränsat till återbetalning av
för sådan facilitet till SMABs erlagd ersättning.
24. Skulle, till följd av krig, upplopp eller terrorhandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning,
konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand,
översvämning eller olyckshändelse av större
omfattning eller annan härmed jämförlig händelse, SMAB nödgas ställa in eller skjuta upp
visst evenemang, återbetalas ej erlagd hyra.
Utställaren äger så snart evenemanget kan avhållas, rätt till förtur avseende monterplats eller
i förekommande fall motsvarande lokal samt
befrielse från erläggande av anmälningsavgift.
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25. Skulle särskild skatt eller annan pålaga
”If the WHY is strong, the HOW is easy”. It is much easier to plan your
komma att tas ut för åtagande enligt detta
participation at Precious if you formulated and decided on WHY you
kontrakt skall motsvarande belopp erläggas av
participate and what you want to achieve.
utställaren.
26. Vid överträdelse
allmänna bestämmelDecide
why you areav
participating
ser kan
utställaren
personal
avvisas Is
från
What
is the
purposemed
of your
participation?
it to meet new clients? To
utställningen.
Utställaren
har inte
rätt att med
build
your relations
with existing
customers?
To show a new collection?
anledning
av detta
mot arrangören resa krav
To
strengthen
your brand?
om återbetalning av erlagda avgifter eller om
skadestånd.
Set
up goals for your trade fair participation

27. up
Utställaren
Stock- at Precious.
Set
concreteförbinder
objectivessig
foratt
youfölja
participation
holmsmässans
Tekniska Bestämmelser samt
Example
objectives:
Villkor,
finns to
tillgänliga
påofwww.
•Allmänna
We are going
to som
get orders
the value
2000 Euro
•stockholmsmassan.se
We are going to get 10Utställaren
new leads förbinder
att följa
dessa
allmänna
bestämmelser
ochof our new store concep
•sig
Twenty
of our
existing
customers
will take part
övriga särskilda villkor som utfärdas av SMAB.
11 mars 2016

www.preciousfair.se

