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Hej Utställare, 

Välkommen till VA Tour Sweden på Pite Havsbad! 

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 Piteå! Här kommer lite praktisk information:  

Inflyttningstider: 

Måndag 21 jan: 13.00-18.00 (ca) 

Tisdag 22 jan: 7.00-8.30 

Infomöte utställare: 

Tisdag 22 jan kl. 8.00 vid scenen. 10 min för genomgång av praktisk info och frågor. 

Er vepa till bakväggen: 

Vid detta första mässtillfälle levereras vepan till er monter. Det är ert ansvar att sätta upp vepan på 

bakväggen. Kardborreband finns att hämta vid registreringsdisken. Vi ber att ni häftar upp 

kardborrebandet med häftpistol (finns att låna vid registreringen) eftersom klistret skadar träväggen. 

Efter det att ni tagit ned vepan ber vi att ni tar bort kardborretejpen och klamrar från monterväggen. 

Efter första mässan packar ni ner vepan tillsammans med ert eget gods. 

Beställning av utrustning på plats: 

Om ni behöver beställa någon utrustning till er monter i sista minuten kan ni vända er till Nolia, våra 

monterbyggare. Kom ihåg att kostnader för extra beställningar tillfaller er. Kontaktperson: Roger Sahlén, 

tel 070 627  05  33 

 

Parkering: 

Gratis parkering finns på den stora p-platsen utanför mässhallen. 

Tomemballage: 

Se till att det är ordentligt uppmärkt. En stor del av tomemballaget kommer att förvaras på 

lastbilarna då det är ont om utrymme i mässhallen. Nolia kan hjälpa till att frakta ert 

tomemballage från montern. 

Wifi: 

Nätverk: Pite Havsbad open 

 

OR-kodläsare för insamling av besökardata  

Ladda ner appen Delegia Scan från AppStore eller Google Play. Logga in med det username och 

password ni fått skickat till er via mejl eller fråga Anna vid registreringen. Ni skapar nya 

användare i appen (fem totalt). Alla loggar in sig med samma uppgifter och sedan klickar man på 

den användare man är. Scanna besökarnas namnbrickor och ta ut rapporter med 

kontaktuppgifter. En lathund med instruktioner finns att hämta vid registreringen. 
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Frukost och lunch: 

• Kaffe och frukostfralla serveras kl. 8.30-9.30 i serveringen i hallen. 

• Lunch serveras kl. 12.00-13.30 serveringen. Notera att det kanske inte finns plats för alla att äta 

samtidigt, blir det fullt kl. 12 är det möjligt att ni får vänta lite. 

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

Nedmontering av montern: 

Ni får inte börja riva montern före kl. 15.00. Tomemballage kommer att levereras till er monter 

så snart som möjligt efter det att mässan stänger. Vi ber er packa ihop era grejer så snart som 

möjligt så det kan börja lastas. 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 mycket viktigt att godset inte ökar i volym mellan mässorna då det är ont om plats på 

lastbilarna.  

För frågor på plats: 

Kom till registreringsdisken vid entrén eller kontakta Anna Weilemar på 0739 58 13 53. 

Kontaktperson Nolia (godshantering, tomgods, m.m.) är Roger Sahlén, 070 627  05  33. 


