Lounge Event 10 -11 jan 2018 – praktisk information inför mässan
Hej alla utställare,
Här nedan finner du praktisk information så att ditt deltagande på Lounge Event ska fungera så bra som
möjligt. Mässan hålls på Stockholm Waterfront Congress Centre i Stockholm, Nils Ericsons Plan 4, den
10-11 januari 2018.
Mässans öppettider för besökare:
Onsdagen den 10 januari: 11.00 – 18:00
Torsdagen den 11 januari: 9.00 – 16.00
Mingel:
Onsdagen den 10 januari: 18:00 -19:30 – kostnadsfritt för alla! Gemensamt med Hotel Market Seminars.
Tid för inflytt:
Tisdagen den 9 januari: 16:00 – 22:00 Visningsmoduler som är 12 kvm eller större.
Onsdagen den 10 januari: 8.00 – 11.00 Samtliga
Ni som har bokat kontaktmodul kommer att hinna flytta in på onsdagen 10/1 innan vi öppnar. Behövs
mer tid, vänligen kontakta Svenska Mässkonsult, SMAB, Annelie Collén på annelie.collen@smab.nu eller
022 486 300 för överenskommelse.
Tid för utflytt:
Torsdagen den 11 januari: 16.00 – 22.00. Inga montrar får rivas innan kl 16.00!

Godsmottagning
För er som önskar skicka material i förväg till anläggningen går det bra. Waterfront kan dock ta emot
material tidigast tisdagen den 9 januari.
Väl på plats måste budfirman ringa Lissi Kylén tfn.nr 076-6144858 eller Louise Boman telf.nr. 0722352594. OBS! att utställaren själv har ansvar för godset.
Det är mycket viktigt att ni märker era paket/leveranser med:
Företagsnamn
Kontaktperson med mobilnummer
"Lounge Event 10-11 jan 2018"

BraMässor Sverige AB
P.O. Box 22 307
SE–104 22 Stockholm, Sweden
Visit: Klara Norra Kyrkogata 31
info@bramassor.se
www.bramassor.se

Adressen är:
Stockholm Waterfront Congress Centre
Nils Ericssons Plan 4
111 64 Stockholm
Lastkaj: "Bar 4"
OBS! Vid utflytt måste allt gods/material hämtas av bud den 11 januari senast 21:00! Viktigt att ni då
har en person på plats som kan ta emot buden. (Anläggningen är upptagen av annan kund dagen efter
och kan därför inte ha något gods kvar från Lounge Event.)

Beställning av extra inredning, byggfrågor, etc.
Svenska Mässkonsult, SMAB, är vår officiella monterbyggare.
Länk till deras webbshop är: www.monterservice.se
Följande utrustning ingår i de olika modulerna:
Kontaktmodul: vit trävägg, matta i valfri standardfärg, eluttag 2000W, 2 st spotlights, 1 st ståbord och 2
st barstolar.
Visningsmodul: vit trävägg och eluttag 2000W
För att beställa eventuell monterservice görs det via SMAB’s webshop, där en registrering krävs.
Till registrering/logga in behövs följande:
- Ert organisationsnummer/VAT-nummer
- Aktiveringskoden för mässan: lounge18
- Viktigt att ni fyller i samtliga uppgifter.
Mattfärg
Mörkgrå matta läggs i er monter om ni inte önskar annan färg. De standardfärger som finns att välja
mellan hittar ni på www.monterservice.se. Önskar ni byta färg på mattan är det viktigt att ni meddelar
Annelie Collén om vilken färg ni önskar senast den 15 december. Vill ni beställa extrautrustning eller
möbler, görs det innan den 15 december, för att undvika prispåslag.
Har ni frågor om montern, uppbyggnad, etc, vänligen kontakta Annelie Collén på
annelie.collen@smab.nu eller 022 486 300.

Registrering
Utställarregistrering hittar du inom kort på hemsidan under Utställare > Praktisk information. Alla
personer som kommer att vara på plats med utställande företag måste registrera sig i förväg och skriva
ut en namnskylt som bärs på plats. Plastfickor delas ut på mässan.
BraMässor Sverige AB
P.O. Box 22 307
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Visit: Klara Norra Kyrkogata 31
info@bramassor.se
www.bramassor.se

Det är kostnadsfritt för besökare och utställare att registrera sig till Lounge Event och man behöver inte
förhandsanmäla sig varken till seminarier eller branschminglet.

Parkering
Det finns ett fåtal parkeringsplatser precis utanför anläggningen som betalas i hotellreceptionen, dessa
går inte att förboka. Kostnad: 395 kr/dygn. Vid avlastning vid in- och utflytt får ni P-tillstånd som gäller
30 min, utan kostnad. Hämtas i hotellreceptionen.

Hotellrum på Radisson Blu Waterfront Hotel
I direkt anslutning till mässanläggningen ligger Radisson Blu Waterfront Hotel som erbjuder rum till
förmånligt pris. Förutom logi finns här restauranger, barer, gym etc. Dessutom ligger det vägg i väg med
mässhallen, vilket kan vara bekvämt efter en lång dag på mässan.
Rumspriser: från 1.780 kr för enkelrum mellan den 9-13 januari 2018. Boka ditt boende idag genom att
klicka här! På vår hemsida finns mer information om hotellet, www.lounge-event.se/besökare

Få ut så mycket som möjligt av ditt deltagande - Marknadsföring
Nedan finns förslag på vad du kan göra för att synas så mycket som möjligt i samband med ert
deltagande på Lounge Event.
Utställares logo på hemsidan
På vår hemsida www.lounge-event.se under fliken Besökare/Utställare finns en lista med alla utställare
med länk till era hemsidor, se sidan här>>. Skicka in logo och till vilken hemsida som den ska länkas till,
till lissi.kylen@bramassor.se snarast.
Vill du synas i vårt nyhetsbrev?
Vi skickar varje vecka ut nyhetsbrev till nästan 4000 potentiella besökare. Där har du och ditt företag
möjlighet att synas kostnadsfritt. Skriv några rader till oss om ditt företag, era produkter eller ett
projekt. Max 400 tecken. Skicka gärna med en bild också (helst jpeg). Skickas in till
lissi.kylen@bramassor.se
Pressmeddelande på hemsidan
Har du några nyheter du vill förmedla? Skicka in ett pressmeddelande till oss i pdf. Skickas in till
lissi.kylen@bramassor.se. Pressmeddelandet läggs upp på vår hemsida under press.
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Banners
Bifogat finns banners från Lounge Event som ni kan lägga upp på er hemsida, lägga in i er mail, i utskick
mm. Visa er kunder och potentiella kunder att ni ställer ut på Lounge Event!
Mediapartners
Vi samarbetar med Hotel & Restaurang (där vi har vår mässbilaga i december), Turismnytt och
Eventeffekt. Där syns vi extra mycket. Men vi annonserar och skickar pressmeddelanden till många
andra medier också tex Besöksliv, TravelNews och HR Torget. Se till att även ni syns där!
Seminarieprogrammet
Vi kommer att ha seminarier på öppna scenen i utställningshallen under båda dagarna. Se program på
vår hemsida inom kort.

Kontakta Lounge Event Teamet
Praktisk information om Lounge Event finns även på vår hemsida www.lounge-event.se. Har ni några
frågor, tveka inte att kontakta Lissi Kylén på lissi.kylen@bramassor.se eller +46 (0)76 614 48 58.
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