CHECKLISTA – SENIORDAGEN!
Här finns ett bra verktyg till dig för att genomföra ditt deltagande på ett lättare, smidigare och
mer effektivt sätt.
DEADLINES
Boka annons i tidningen "Det ljuva livet” senast den 5 april.
Beställ ström senast den 30 april, maila till micke@wintershow.se
Beställningar av inredning till montern senast 30 april för att slippa prishöjning.
TIDER
ÖPPETTIDER:
Tisdagen 7 maj 10:00-17:00
INFLYTTNINGSTIDER:
Tisdagen 7 maj 08.00-10.00
Det kommer att gå att lasta av ert material inne i Kungsträdgården, du kommer att få en p-biljett
på plats och du får max parkera i 15 min, därefter måste bilen flyttas, parkeringspersonal finns på
plats. Din monter är uppmärkt med en mindre skylt med ert företagsnamn på tältväggen, flytta in
på rätt plats ☺
UTFLYTTNINGSTIDER:
Tisdagen 7 maj 17.00–20.00
GODSHANTERING
Gods skickas till Jussi Björlings Allé 5. Det är viktigt att det tidigast körs ut den 7 maj och att
ansvarig kan ta emot. Godset skall märkas tydligt med företagsnamn, kontaktperson,
monter/tältnr. Vi ansvarar ej för gods som inte tas emot av er.
EL I MONTERN
Det ingår ingen el till er plats men det går att beställa 10A för 1 000 kr.
OBS! tag med eget grenuttag om ni behöver fler uttag.
10A räcker till en dator och några lampor. Om ni vill lägga till kassaapparat, kaffemaskin eller fler
produkter som drar ström kontakta då Micke så hjälper han er att räkna ut hur mycket ström ni
behöver.
Beställ ström senast den 30 april, maila till micke@wintershow.se

BESTÄLLA MÖBLER MM TILL MONTERN
Vi samarbetar med Workman Event som hjälper oss med alla beställningar av utrustning till er
monter. Klicka på länken för att komma till deras beställningssida där du hittar hela deras
sortiment, Beställningssidan .Vid frågor kontakta Hanna Andersson på telefon 08-41035688.
Produkterna kommer att levereras under morgonen den 7 maj direkt till er monter.
OBS! Beställ inredning till montern senast 30 april för att slippa prishöjning.
VÄGGAR
De väggar som ingår är tältväggar i plast, det går bra att tejpa upp saker men det är viktigt att man
använder lite bättre tejp som inte lämnar några rester efter sig, annars utgår det en avgift för
städning.
OBS! De som har monternummer 80-111 i det större tältet har vägg i trä i bakkant, och 1 m från
bakvägg mot öppningen av montern, alltså inte hela vägen ut, se bild!

GOLV
Observera att ni som har ytor inne i oktagonen har en golvyta som består av en grön filtmatta,
övriga (utanför oktagonen) har endast asfalt. Vill du ha annat golv så kan ni beställa det mot
kostnad av vår tältleverantör Frans August. Kontakta billy.hamren@fransaugust.se så hjälper han
dig med en bra lösning.
BEVAKNING
Det kommer inte att finnas någon bevakning under Seniordagen. Vi kan inte ta ansvarar för att
varor eventuellt blir stulna under eventet så se gärna till att ni har en egen försäkring som täcker.
Kolla med ert eget försäkringsbolag.
LAGER – VÄRDEINCHECKNING
Det finns ingen möjlighet till lagerhållning under Seniordagen
HÖJDBYGGNATION/BEACHFLAGGOR MM.
Det finns inga restriktioner på höjdbyggnationer men däremot måste ni ha ert material inom er
montergräns. Takhöjden för er som står i det stora tältet är 2,4, på vissa ställen upp till 6 m
SOPHANTERING
Ni har möjlighet att slänga sopor i Kungsträdgårdens komprimatoranläggning efter stängning på
söndag. Ni ombesörjer själva att få dit soporna och vi hjälper till att öppna maskinen.
OBS! Ni som lämnar skräp eller kartonger i montern blir debiterade 1000 kr för städning.
PARKERING
Det finns ingen parkeringsmöjlighet inne i Kungsträdgården, däremot finns det ett
parkeringsgarage under Gallerian, med infart vid Regeringsgatan 15.
Öppettider:
Taxa:
Mån-lör 06:30-01:00
85 kr/timme eller 320 kr/dygn
TIDNINGSSAMARBETE

Seniordagen samarbetar med News Factory och deras tidning ”Det ljuva livet” en helt egen tidning
för seniorerna! Vi fokuserar på de som bor i Stockholm med omnejd. Distributionen sker via
Aftonbladet den 1 maj samt på mässan Seniordagen där tidningen även är den officiella
mässtidningen. Till detta kommer dessutom en digital distribution via Facebook.
Som utställare erhåller du 50% rabatt på ordinarie annonspris i mässbilagan.
Vill du veta mer kontaktar du
Claes Holmström, telefon 08 - 505 738 24
Erik Tingström, telefon 0735-44 67 74

claes.holmstrom@newsfactory.se
erik.tingstrom@newsfactory.se

ÄTA UNDER EVENTET
Det kommer att finnas en enklare restaurang under Seniordagen där du kan köpa allt från
smörgåsar till kaffe.
UTSTÄLLARLOUNGE
Det finns möjlighet att ta en kaffe och vila benen en stund i vår utställarlounge som finns på
baksidan av den stora scenen i Kungsträdgården. Vi skickar ut dörrkoden dagen innan eftersom
den byts ut mellan varje event. Det finns även toaletter i loungen.
VIKTIGA TELEFONNR
Lena Bergman
Micke Bergman, elfrågor
Workman Event Hanna Andersson

0722-50 90 44
070-593 00 66
08-410 356 88

TÄVLINGAR I MONTERN
Kommer ni att ha tävlingar i er monter? Hör av dig till oss så lägger vi upp den informationen på
våra sociala medier. Maila info till lena@seniordagen.se och beskriv er tävling kortfattat samt
bifoga en lågupplöst bild.
VILL DU SYNAS PÅ VÅR FACEBOOK SIDA!
Skicka in kort information plus en bild till lena@seniordagen.se och tala om vad ni kommer att visa
och erbjuda besökarna under Seniordagen!
OBS! Skicka inte en logga på ert varumärke utan en mer inspirerande bild som lockar till läsvärde.
KARTA KUNGSTRÄDGÅRDEN
Om ni kommer och ska lasta av material till montern så rekommenderar vi att köra in på
Kungsträdgårdsgatan (långa rosa linjen på kartan) och åka in till Seniordagen ungefär mitt på gatan
där det finns en infart till eventet. Observera att ni endast kan lasta av ert gods och måste sen
flytta bilen direkt. Det kommer att gå att lasta av ert material inne i Kungsträdgården, du kommer
att få en p-biljett på plats och du får max parkera i 15 min, därefter måste bilen flyttas,
parkeringspersonal finns på plats.

Välkommen till Seniordagen 7 maj 2019!

