Varmt välkomna som partner och utställare på Nordic Congress of General Practice 2015 i
Göteborg den 16-18 juni på Svenska Mässan.
Nedan följer viktig praktisk information inför ert deltagande.
Vi ber er att ta er tid att läsa igenom texten och följa instruktionerna noga.
Konferensen äger rum på Gothia Towers/Svenska Mässan, Mässans gata 6, 412 94 Göteborg.
www.gothiatowers.com / www.svenskamassan.se
Registrering av monterpersonal
Alla personer som skall arbeta i montern skall registreras.
Anmälan sker online, använd följande länk:
https://b-com.mci-group.com/Registration/150601NCGP.aspx
Välj rätt kategori: partner, silver- eller guldutställare.
Kod för partner:
PAR601
Kod för guldutställare:
GOL601
Kod för silverutställare:
SIL601
Guldutställare har 2 fria registreringar och silverutställare har 1 fri registrering.
Registrering av extra monterpersonal kostar 2 500 kr exkl. moms/person. All fika och lunch ingår i
avgiften.
Hotellbokning
Vid den personliga registreringen till mötet finns möjlighet att boka hotell.
Öppettider för utställningen
Tisdag 16 juni
kl 08.00-18.30 Obs! Ny tid! Vi ber er bemanna er monter under City
Reception i h-hallen och utställningen.
Onsdag 17 juni
kl 08.00-17.30
Torsdag 18 juni
kl 08.00-13.30
Måltider
Mingelluncher samt fika kommer att serveras i utställningen och posterutställningen.
Program
Programmet för kongressen ligger på http://www.nordicgp2015.se/programme.

Utställarytan
I utställarpaketen ingår el (10A, 240V, 3-vägs max 2000W), yta, ett ståbord och trådlöst internet, i
guldutställarpaketet ingår även 2 pallar.
För ytterligare utsmyckning och byggnation av monter, såsom väggar, belysning, möbler, extra
teknik etc. vänligen se utbud på www.monterservice.com eller kontakta Svenska Mässan:
Carlos Ferrao, tel: 031-708 80 14 eller carlos.ferrao@svenskamassan.se.
Observera att efter fredagen 1 juni tillkommer ett pristillägg på 50 %. Vill ni förvara tomgods under
kongressen bokas även detta i förväg.
Leverans av montermaterial och godshantering
Utställargods som ska levereras till Svenska Mässan tidsbokas senast 5 dagar innan leverans via
länken nedan:
http://tidsbokning.transport.svenskamassan.se
Leveransadress för godsförsändelser:
NCGP
Svenska Mässan
Att: utställande företag, monternummer
Mässans Gata 6
412 51 Göteborg
Godstransporter från Svenska Mässan måste tidbokas på
http://tidsbokning.transport.svenskamassan.se
In- och utflyttning
Utställarentré för in- och utflytt är Entré Focus F, under kongressen används vanliga Entré 8.
Använd P-hus Focus i Gårda Affärscentrum. På plan 3 finns en gångbro rakt över till Svenska Mässan.
Under in- och utflytt kommer bingar för skräp finns utställda i utställningen.
Inflyttningstid: måndag den 15 juni kl 18.00-22.00
Utflyttningstid: torsdagen 18 juni kl 13.30-15.30
Hitta till mässan:
http://www.svenskamassan.se/PageFiles/4333/svenskamassan.pdf
Parkering
Focus P-hus har 1070 platser och är öppet kl 06.30-24.00.
Försäkring
MCI Scandinavia ansvarar inte för den utställda egendomen. Det åligger utställaren att teckna och
vidmakthålla erforderliga försäkringar som krävs för nyttjandet av mässplatsen. Svenska Mässan
erbjuder en utställarförsäkring, mer information finns på www.monterservice.com
Tänk på att alltid ha uppsikt över värdesaker i din monter.
Lokalen är låst nattetid, lämna inga värdesaker i montern.
Kontakt/frågor
Utställningsansvarig och kontakt på plats:
Tania Börjesson, projektkoordinator, MCI
E-post:
tania.borjesson@mci-group.com

Tel:

031-780 30 21

