Utstillerinformasjon september 2021
Praktisk info om standen
Utstillerpakkene inneholder strøm og 2 spotlights. Dersom dere ønsker flere uttak, må dette
bestilles.
Vegger: alle som har hjørnestand har bakvegg og en sidevegg mot nabo. Øvrige har 2 sidevegger og
bakvegg. Standene er 3 meter dype, men sideveggene er kun 2 m. Dette er gjort for å skape en mer
åpen utstilling. Veggene er bygget i beMatrix-system - en modulbasert systemløsning som
kombinerer aluminiumsrammer med tekstil. Rammene trekkes altså med duker og det er ingen
synlige skjøter. I utstillerpakken er det inkludert hvite duker. Det er mulig å bestille print på dukene.
OBS altså ikke de vanlige messeveggene vi pleier å ha.
På toppen av rammen er det muligheter for å feste en krok hvis man ønsker å henge opp lette ting
(plakater etc). Hvis man skal henge opp noe på veggene som har litt vekt (TV el.l), må vi ha beskjed
på forhånd, slik at vi kan sette opp forsterkninger i rammene.
Søyler: Vær obs på at det i Grieghallen er mange søyler. Disse er markert på tegningen.
Vi minner om bestillingsfristen for utstyr til stand som er 15. oktober.
Send bestillingen til nordental@npg.no

Monteringstider
Vi har i lang tid jobbet med leverandører, arrangører i Grieghallen og andre aktører for å få til
muligheter for montering onsdag kveld. Brikkene har nå falt på plass, og utstillere får tilgang til
standen onsdag 3. november.

Varelevering
Det er tett program i Grieghallen og de har ikke kapasitet til å ta imot gods direkte. Har du gods som
du ønsker å levere til standen, ta kontakt med Grieghallens logistikkpartner TL Logistikk. Kontaktinfo:
www.tllogistikk.no stein@tllogistikk.no / mobil 95301169. Alle utstillere har, eller vil få, en mail fra TL
Logistikk direkte også.

Konferansepass
Hver utstiller kan om ønskelig få et konferansepass som gir adgang til fagprogrammet. Dette er uten
navn, slik at man kan bytte på å bruke dette. De som ønsker å benytte seg av dette, kan hente ut
konferansepassen i servicedisken (rett ved inngangen).

