
VA Tour Norge arrangeres av: 

 
 

 

 

Hej Utställare! 

Välkommen till VA Tour Norge på Radisson Blu Hotel Tromsø 

Äntligen är det dags för VA Touren igen, det är roligt att träffa er alla och vi önskar er en lyckad mässa 

på den första anhalten i Tromsø! Vi kommer att vara i Tromsøsalen och foajén på våning 2. Här 

kommer lite praktisk information:  

Inflyttningstider: 

Tisdag 23 april kl. 15.00-19.00 

Tillgång till lokalen onsdagen den 24 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: 

Det finns gott om avgiftsbelagda p-platser på parkeringen bredvid hotellet. Vid frågor, vänd er till hotellreceptionen. 

Hotellets garasje benyttes til oppbevaring av tomembalasje, og er ikke tilgjengelig for parkering under messen.  

Wifi: 

Radisson_Guest. Inget lösenord behövs. 

Er vepa till bakväggen: 

Har ni beställt en ny vepa levereras den till er monter. 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 packar ni ner vepan bland ert mässmaterial för vidare transport till Bodø. 

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: 

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 så att godset hamnar rätt inför nästa mässa. 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. 

 

För frågor på plats: 

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


