ELMIA. JÖNKÖPING. 18-20 SEPTEMBER. 2020

ANMÄLAN/APPLICATION

Mejla ifylld blankett till info@mcsportexpo.se / Email the completed form to info@mcsportexpo.se

Företag/Company 		

Org. nr/VAT no.

Faktureringsadress / Invoicing Address		

Epost faktura/Email invoice

Land/Country

Webbadress/Website

Kontaktperson/Contact

Telefon/Phone

Telefon direkt/Direct

Mobil/Mobile

Epost kontaktperson/Email contact person

Bokning / Application
Vi önskar boka/we wish to book: .........................................m2
Priser/Prices
Monterhyra/Standrent: 795 SEK/m2
Klubbar/Clubs: 395 SEK/m2
Grundavgift/Basic fee: 3.500 SEK per stand.
Samutställare/Co-exhibitor: Anmäl de företag som ställer ut tillsammans med er i montern. För 3 500:- exkl moms får de synas som utställare i alla sammanhang.
/ You can have more than one company in the stand officially listed for 3.500:- SEK.
Alla priser är exklusive moms / All prices are in SEK and are quoted exclusive of Swedish VAT.
Betalningsvillkor: Grundavgift och 20% av monterhyran faktureras vid ordererkännande. Resterande 80% av monterhyran förfaller till betalning 90 dagar innan mässan.
Payment terms: The basic fee and 20% of the stand rental fee will be invoiced upon order confirmation. The remaining 80% of the stand rental fee is due for payment 90 days
prior to the exhibition.
Denna anmälan är bindande och undertecknad förbinder sig att följa de bestämmelse som finns angivna ovan och på omstående sida.
This application is legally binding and the undersigned pledges to abide by rules and regulations printed above and on the reverse side.

Datum och ort/Date and place
Behörig signatur/Legal signature Namnförtydligande/Clarification

Arrangeras av / Organized by:

Ifylles av arrangören / To be completed by the organizer
Ordernummer/Order Number
Kundnummer/Customer Number
Monternummer/Stand Number

Lifestyle Events ägs av koncernen Scandinavian Exhibition Group som även består av systerbolagen Traveko Scandinavia, Oxbridge Live Media och Bra Mässor. Vi är ett
helt oberoende mässbolag utan kopplingar till någon enskild anläggning, stad eller något land vilket gör att vi kan förlägga mässan där den platsar bäst.
Lifestyle Events is a part of Scandinavian Exhibition Group along with two other independent organizers; Bra Mässor and Traveko. We are an independent exhibition
and events organizer. Aside from our own events we organize events along with partners or on commission.

Lifestyle Events AB, Postal adress: Box 22 307 SE-104 22 Stockholm, Sweden
Phone: +46 (0)70-965 56 09. E-mail: info@lifestyleevent.se Bank: Nordea.
Account number Bankgiro: 804-8621. VAT: SE556868085301
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