Small meetings

- Trä eller aluminiumsystem

FÖLJANDE INGÅR

TILLVAL

• Vitmålade träväggar eller väggskivor monterade i
aluminiumsystem i sektioner om 1 x 2,5 m. Väggskivorna
finns i färgerna: svart, vit, grå, blå, röd, gul eller grön.

1. Målade träväggar med valfri standardfärg ur gällande
Eventservicekatalog. En färg per monter.***
Pris: 240 kr/lpm.
2. Printad väggmodul i aluminiumsystem 1 x 2,5 m.
Pris: 2040 kr/st.

• Förråd 1 x 1 m, låsbart.
• Hyrmatta, i rutor om 50 x 50 cm. 15 valfria färger.
• Möbler, fritt urval ur gällande Eventservicekatalog.
• 1 spotlight per löpmeter vägg.
• 1 elanslutning 230V, 10A, max 2000W.

3. Utökad storlek på förråd till 2 eller 3 kvm,
djup 1m. Pris: 450 kr / 900 kr.
4. Ramp i aluminium med printad infackning*.
Pris: 505 kr/lpm.

• Städning under eventet.

5. Vägghylla, vit, bredd 1 m***. Djup 19 eller 28 cm.
Pris: 290 kr/hyllplan.

PRIS MONTERPAKET

6. Skylt 70 x 100 cm**. Pris: 515 kr/st.

(exklusive monteryta, Expo-start/anmälningsavgift)

7. Vinyl på vägg, enklare typsnitt**+***.
Pris: 1 370 kr/kvm.

Monterpaket 9 - 12 kvm 890 kr/kvm exkl. moms
13 - 18 kvm 755 kr/kvm exkl. moms
19 - kvm 670 kr/kvm exkl. moms
*Rampmodul i övre framkanten av montern med displayyta kan beställas printad
med valfri text, färg eller logotyp.
**Uppmontering av grafiskt material i monter 615 kr. Vänligen skicka med en
3D-ritning.

För betalningsvillkor se Stockholmsmässans allmänna villkor och
orderbekräftelse. En förutsättning för att du ska erhålla dessa priser
är att du beställer hela paketet och eventuellt önskade tillval vid
samma tillfälle. Small Meetings paketet går endast att beställa till
montrar med angränsande montergrannar.

8. Tapetpaket***. Pris: 1780 kr/lpm.
Ingår: Printad tapet, spånbeklädd vägg, tapetsering.
***Endast för träväggar.
Vid beställning av grafiskt material så maila original som vektoriserad eps-fil till
eventservice@stockholmsmassan.se

Vid beställning senast tre till fyra veckor innan officiell inflytt gäller
det lägsta priset på byggnation och monterutrustning.
Därefter sker ett påslag på priset med 30%. Mer information finns
på www.stockholmsmassan.se resp. eventets webbplats.

För mer information – Kontakta Eventservice på telefon 08-749 44 44 eller e-mail eventservice@stockholmsmassan.se

Beställning: Small meetings
BYGGSYSTEM
 Vitmålad trävägg
 Aluminiumsystem - Färg på väggskiva

 Vit

 Svart

 Grå

 Blå

 Röd

 Gul

 Grön

FÄRG PÅ MATTA
 Svart
 Röd
 Blå

 Ljusblå
 Grå
 Beige

 Grön
 Grafit
 Mörkblå

 Gul
 Orange
 Klarröd

 Sand
 Brun
 Klargrön

TILLVAL
1.  Målade väggar med valfri standardfärg ur Eventservicekatalogen.
En färg per monter. Ange färg:____________________________________________________________________________
2. Printad väggmodul.* Skicka ritning med placering.
3. Utökad storlek på förråd

 2 kvm

Ange antal:______________________________________________

 3 kvm

4.  Ramp i aluminium med printad infackning*.
5.  Vägghylla, bredd 1 m. Höjd 1,7 m från golv. Djup 19 cm Ange antal:__________ Djup 28 cm Ange antal:__________
6.  Skylt 70 x 100 cm*.

Ange antal:_____________________________________________________________________

7.  Vinyl på vägg, enklare typsnitt, 1-färg*.

Ange antal kvm:________________________________________________

8.  Tapetpaket* (ingår tapet, spånbeklädd vägg, tapetsering)
 Uppmontering av grafiskt material i monter.
* Original skickas som vektoriserad eps-fil till eventservice@stockholmsmassan.se

Här fyller du i de artiklar du vill beställa ur vårt sortiment.

ART NR

Event

BENÄMNING

FÄRG

		
Monternummer				

Företag
Kontaktperson
Telefon

		E-mail

Datum

		Underskrift

Härmed bekräftar jag denna beställning och att jag har tagit del av Stockholmsmässans generella regler och anvisningar i gällande
Eventservicekatalog.

Maila beställningen till eventservice@stockholmsmassan.se

ANTAL

