SVENSKA BERGTEKNIKFÖRENINGEN
Swedish Rock Engineering Association

Bergdagarna
23-24 MARS 2022
Stockholmsmässan

UTSTÄLLNINGEN - PRISLISTA priser exklusive moms
Som komplement till konferensdagarna arrangeras en utställning, av Omnex AB, där företag kan
profilera sig. Bokning av monterplats görs via särskilt formulär på www.omnex.se/bergdagarna
PARTNERFÖRETAG (begränsat antal)

MONTERSTORLEKAR

• En särskilt reserverad monterplats (ca 9x4 m) försedd med ca 2,5 m
höga bakväggar och ett jordat eluttag (230V).

Standardstorlek:
ca 3x2 m 15 000 SEK

• Tre utställningsrepresentanter erhåller entré för båda dagarna, mingelbuffé i utställningen 23/3 och varsin plats på middagen 24/3 1.

Kvadrater:
ca 4x4 m 30 000 SEK

• Logotyp på Bergdagarnas hemsidor, i appen, på allas namnbrickor,
i konferenssalen under pauser, och i programmet.

Plats utan väggar:
ca 8x5 m 45 000 SEK

• Plats för enklare marknadsföringsmaterial vid ankomstregistreringen.

Partnerpaket:
ca 9x4 m 70 000 SEK

KOSTNAD: 70 000 SEK
1

Inkluderar konferens, lunch och fika. Om middagsplats(er) inte kommer nyttjas
är vi tacksamma för besked om detta, då det är begränsat antal platser.

UTSTÄLLARE 2
• Monterplats i standardstorlek 3 (ca 3x2 m) försedd med ca 2,5 m
hög bakvägg och ett jordat eluttag (230V).
(Skiljevägg mellan montrar är ca 1 m djup och några cm i tjocklek.)
• En (1) utställningsrepresentant erhåller entré för båda dagarna,
och mingelbuffé i utställningen ingår 23/3.

KOSTNAD: 15 000 SEK 3
2

En (1) utställningsrepresentant ingår per monterplats. Vid bokning av två styck
monterplatser gäller erbjudandet därmed för två utställningsrepresentanter.
Inkluderar konferens, lunch, fika och mingelbuffé 23/3.

3

Fler monterstorlekar och prisnivåer finns. Se listan till höger.

Ordinarie konferensdeltagare har platsföreträde till middagen 24/3.
Möjlighet finns att anmäla sig till kölista, besked lämnas 2 veckor innan.
Kostnad för middagen tillkommer då med 1300 kr.

Priserna gäller för två dagar.
Respektive monterstorlek gäller
endast på förutbestämd plats
enligt planritningen. Observera
att måtten är ungefärliga. För
exakta mått på tilldelad plats,
kontakta Stockholmsmässan.

MEDLEMSRABATT
Medlemmar i Svenska
Bergteknikföreningen och
huvudmän i BeFo erhåller
1 000 - 2 000 SEK rabatt*.
*1 000 SEK rabatt på monter i
standardstorlek. 2 000 SEK rabatt
på övriga monterstorlekar/paket!

FIKASPONSOR
Bra exponeringsmöjlighet
och uppskattat av deltagarna!
KOSTNAD: 12 000 SEK /dag

FRÅGOR?
Om utställningen:
Fanny Tran
+46 (0)70-749 25 79

Om konferensen & deltagande: svbergteknik.se
Eva Friedman
Minna Martikainen
+46 (0)70-515 22 13
+46 (0)70-554 94 04

Fikaborden dukas upp med ert
företags egna mindre sötsak. Egen
leverantör skall ombesörjas och
kontakt med Stockholmsmässan
upprättas på eget ansvar.
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UTSTÄLLNINGEN - VILLKOR & RIKTLINJER

(Arrangören = Svenska Bergteknikföreningen i samarbete med Omnex AB, Lokalhållaren = Stockholmsmässan)

1 Beställning av utställningsplats
Beställning av utställningsplats görs via särskilt formulär på
hemsidan www.omnex.se. Anmälan är bindande och medför
betalningsskyldighet. Avgiften faktureras i förskott av Svenska
Bergteknikföreningen.

Utställaren svarar för genom eget eller biträdes förvållande,
uppkommen skada i utställningslokalen och för annan skada,
på den förhyrda platsen. Lokalhållaren ombesörjer vakthåll
ning, men ikläder sig inte något ansvar för utställda produkter
eller annan materiel, inte heller assurans av något slag.

Arrangören förbehåller sig rätten att göra de justeringar i
fördelningen av utställningsplatserna som betingas av ett
rationellt utnyttjande av lokalen.

3 Inflyttning och utflyttning
Utställningslokalen är tillgänglig för inflyttning
2022-03-22 kl 13:00-17:00.

Överlåtelse helt eller delvis av förhyrd plats är inte tillåten
utan arrangörens medgivande.

Utställningsplatsen får inte demonteras eller på annat sätt
undanröjas under tiden konferensen äger rum.
Alla utställningsföremål måste vara bortförda från
utställningslokalen 2022-03-24 ej tidigare än kl 16:30
men senast kl 20:00, i annat fall ombesörjer lokalhållaren
borttransport och kostnaden debiteras utställaren.

Utställares annullering av beställning till utställningen
medför inte befrielse från platshyran annat än efter skriftlig
överenskommelse med arrangören.

2 Allmänna bestämmelser
Utställare är skyldig att inom utställningsområdet följa
arrangörens och lokalhållarens anvisningar och föreskrifter.
Utställare är skyldig underkasta sig de förändringar i plats och
utrymme, som av omständigheterna påkallas.
Förhyrd plats får inte överskridas varken i längd, bredd eller
höjd. Angivna mått är ungefärliga. För exakta mått på tilldelad
plats eller vid önskemål om högre installationer än 2,5 m, skall
utställare kontakta lokalhållaren för mått och/eller tillstånd.
Utställare bekostar själv transporter, uppställning, nedtagning,
montering m.m. av utställningsföremål.
Uppställning av arbetande maskiner (gäller ej persondatorer
eller liknande), byggande av större konstruktioner och/eller
målning får ej ske utan särskild överenskommelse med
arrangören och lokalhållaren.
Alkoholhaltiga drycker får inte serveras, nyttjas eller förvaras
på Stockholmsmässan under Bergdagarna annat än det som
eventuellt serveras i arrangörens regi. Lokalhållarens utsedda
leverantör har ensamrätt avseende all försäljning och servering
av mat och dryck i lokalhållarens anläggning. Utställare får ej
sälja eller servera/bjuda på mat och dryck vare sig i de lokaler
som nyttjas av arrangören eller i andra delar av lokalhållarens
anläggning. Godis, snacks och smakprover är tillåtna. Vid
frågor eller osäkerhet kring vad som är tillåtet bör utställare
kontakta lokalhållaren.
Lokalhållaren sköter allmän renhållning i utställningslokalen
och utställaren den erforderliga renhållningen på av denne
förhyrd plats.
Lokalhållarens anläggning och inventarier är försäkrade mot
brand. Lokalhållaren har ansvarsförsäkring gentemot tredje
man. Lokalhållaren och arrangören ansvarar ej för utställares
egendom eller åtagande. Utställare förbinder sig att teckna
erforderliga försäkringar avseende sina åtaganden och sin
egendom.

4 Kringtjänster tillhandahållna av lokalhållaren
Lokalhållaren kontaktar utställare med nödvändig information
och erbjudande om dess kringtjänster. Tillkommande
beställningar skall göras i god tid före arrangemanget och
debiteras enligt lokalhållarens gällande prislista eller enligt
offert. Beställning av kringtjänster ska vara lokalhållaren
tillhanda senast 28 dagar före tillträdesdagen. Beställningar
som görs senare än 28 dagar före tillträdesdagen debiteras
med ett påslag om 30% av gällande prislista. Beställningar
som genomförs från och med tillträdesdagen debiteras med ett
påslag om 50% på gällande prislista. Avbokning av eventuella
kringtjänster kan ske senast 28 dagar före tillträdesdagen.
Särskilt tecknade avtal mellan utställare och lokalhållaren
ansvarar ej arrangören för.
5 Force Majeure
Till följd av krig, strejk, särskilda åtgärder från stat och
kommun, lockout, brand eller annan jämförlig händelse kan
arrangören nödgas avbryta/ställa in utställningen utan att
bli återbetalningsskyldig för någon del av platshyra eller
deltagaravgift, inte heller för andra kostnader som utställare
därigenom eventuellt kan orsakas.
6 Covid-19
Särskilda beställningsvillkor enligt följande med anledning av
den nuvarande situationen med Covid-19.
Skulle det råda restriktioner 45 dagar innan (=2022-02-06)
planerat datum för konferensen som omöjliggör genomförandet
av arrangemanget kommer Bergdagarna att flyttas fram till
annat datum. Endast en administrativ kostnad à 1500 SEK exkl
moms debiteras beställande utställare (se även punkt 4).
Vid restriktioner som införs av myndighet efter
2022-02-06 träder Force Majeure i kraft.
7 Övrigt
Foto- och filmupptagning sker under Bergdagarna. Detta kan
komma att publiceras på arrangörens olika hemsidor samt i
övrigt marknadsföringssyfte.
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