
VA Tour Norge arrangeres av: 

 
 

 

 

Hej Utställare! 

Välkommen till VA Tour Norge på Radisson Blu Hotel Bodø 

Vi önskar er en riktigt lyckad mässa på den andra anhalten i Bodø! Vi kommer att vara i 

konferenssalarna och foajén på våning 2. Här kommer lite praktisk information:  

Inflyttningstider: 

Torsdag 25 april kl. 15.00-19.00 

Tillgång till lokalen fredagen den 26 april kl. 7.30. Mässtider kl. 8.00-16.00. 

Godshantering och tomemballage: 

Kontaktperson för godshantering är Even Wisløff från Messeselskapet, tel. +47 98 49 68 65. Messeselskapet kan hjälpa till att 

frakta bort och förvara tomma pallar och tomemballage. Märk upp allt tomgods som ska sparas med företagsnamn. 

Vid frågor om utrustning/el/möbler till er monter: 

Kontaktperson är Even Wisløff från Messeselskapet som finns på plats.  

Parkering: 

Avgiftsbelagda (ca 300 kr/dag) p-platser finns utanför hotellet. Vid frågor, vänd er till hotellreceptionen.  

Wifi: 

Radisson_Guest. Inget lösenord behövs. 

Er vepa till bakväggen: 

Vepan ska ha kommit tillsammans med ert mässgods från Tromsø. Det är ert ansvar att sätta upp vepan på bakväggen. 

Kardborreband finns att hämta vid registreringsdisken. Efter det att ni tagit ned vepan ber vi att ni tar bort kardborretejpen 

från monterväggen. Efter mässans slut behåller ni vepan och packar ner den tillsammans med ert mässmaterial.  

Frukost och lunch: 

• Kaffe och frukostfralla serveras kl. 8.00-9.30 i foajén.  

• Lunchwrap serveras kl. 11.00-12.30 i foajén. 

• Kaffe serveras i foajén.  

Har ni meddelat oss specialkost säger ni till någon i serveringspersonalen. 

Nedmontering av montern/transport tillbaka till Råde: 

Ni får inte börja riva montern före kl. 16.00. Tomemballage kommer att levereras till er monter så snart som möjligt efter det 

att mässan stänger kl. 16.00 eller om möjligt så hämtar ni det själva. Vi ber er packa ihop era grejer så snart som möjligt så de 

kan börja lastas på lastbilarna. Märk ert gods tydligt med företagsnamn, antal kollin (1/3, 2/3 osv) samt STAPLINGSBAR/EJ 

STAPLINGSBAR samt ha returfraktsedlar med adress för avhämtning från terminalen i Råde. Allt material ska vara ordentligt 

bandat/förankrat på pallarna, samt väl emballerat och skyddat. Det är utställarnas ansvar att se till att detta görs ordentligt 

mellan mässorna. 

Messeselskapet transporterar allt gods till terminalen i Råde om inte någon annan överenskommelse är gjord. Ni kan hämta ert 

gods/beställa transport från Råde senast fredagen den 3 maj. Vill ni ha hjälp med att transportera ert gods från Råde kontakta 

transport@messeselskapet.no eller m. 47 75 88 00 (Gunnar Steig). 

För frågor på plats: 

Kom till registreringsdisken på våning 2 eller kontakta Anna Weilemar på BraMässor, +46 739 58 13 53. 

mailto:transport@messeselskapet.no

