
Varmt välkommen som utställare på Södertälje Företagardag 2018. Fredagen den 9:e 
november samlas Södertäljes näringsliv på Scaniarinken för en heldag med utställningar, 
nätverkande och inspiration. Vi hoppas att ni finner er medverkan på mässan givande. 
Nedan finner ni information som är viktig för er som utställare.

Utställarinformation | Fredagen den 9 november 2018

För mer information kring mässan och löpande uppdateringar kring
program och tider besök vår hemsida på www.sodertaljeforetagardag.se
Välkommen till Södertälje Företagardag 2018!

Datum   Fredagen den 9 november 2018

Plats   Scaniarinken, Genetaleden 1, 151 21 Södertälje

Ingång   Spelargången

Mässhall  Isen

Tid för inflytt  17.00–22.00, 8 november

Frukostseminarie (Anmälan krävs) 08.45–10.30 Under denna tid får man inte vistas i sin monter nere på 
   mässtorget. Man kommer att bli insläppt från 07.00–08.30 på mässområdet.

Mässan  11.00–16.00

Utflytt   16.00 (man får inte packa ihop innan 16.00)

Avfall   Tar utställaren själv hand om.

Förtäring  Scaniarinkens restauranger, samt ett café nere på mässområdet.

Godsmottagning Allt gods tas genom Spelargången den 8 november mellan 17.00–22.00.

Monterservice  I din monter ingår ström (10A) samt mässvägg. Behöver du hjälp med din monter elle 
   vill göra en tilläggsbeställning av extra ström eller matta, ståbord, skärmar, ljud och bild, 
   boka allt på www.sodertaljeforetagardag.se / sodertalje@onemotion.se

Parkering  I anslutning till Scaniarinken finns 400 kommunala parkeringsplatser. 
   P-automaterna tar mynt och kort.

Stöldrisk  Vi vill göra er uppmärksamma på den stöldrisk som alltid finns på mässor, särskilt under  
   in-och utflyttning, samt före och efter ordinarie öppettider. Varje utställare ansvarar själv  
   för sin försäkring.

Ström   I din monter ingår ström (10A) samt mässvägg. Behöver du hjälp med din monter eller 
   vill göra en tilläggsbeställning av extra ström eller matta, ståbord, skärmar, ljud och bild,  
   boka allt på www.sodertaljeforetagardag.se / sodertalje@onemotion.se

Utställarkort  Utställarkort kommer att finnas på mässan för alla som arbetar i montrarna.

WiFi/Internet  Finns ej i Scaniarinken. Vi föreslår att du delar internet via din mobiltelefon vid behov.

Kontaktpersoner För frågor kring mässan kontakta oss! 
   Projektledare: Rolf Nordqvist, 0705 81 38 39, rolf.nordqvist@onemotion.se 
   Projektledare: Jessica Kovac, 0735 79 49 62, jessica.kovac@onemotion.se
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