ALLMÄNNA DELTAGARVILLKOR FÖR ENERGIDAGEN 2015-04-18
ANMÄLAN
Anmälan är bindande för Utställare tills anmälan antagits eller avböjts av Mässarrangören. Härigenom
har bindande avtal träffats avseende deltagande vid Energidagen.

DELTAGARAVGIFT
Deltagaravgift är 950 kr/utställare. I priset ingår bord, elanslutning och matbiljett för en person eller
fikabiljett för två personer.

DISPOSITION AV UTSTÄLLNINGSLOKALER
Hallen i Järbo Folkets Hus samt området utanför är disponibel för utställarna från utställningsdagen kl.
09.00. Utställningsplatsen ska vara bemannad med Utställarens personal vid mässans öppning kl.
11.00.
Utställaren förbinder sig att inte nedmontera och flytta ut ur montern innan mässan stänger kl. 15.00.
Alla utställningsföremål måste vara bortförda från hallen senast kl. 17.00.

BETALNINGSVILLKOR M M
Utställningshyra betalas i förväg mot faktura. Överlåtelse av utställningsyta är inte tillåten. Sker avbokning senare än 2015-04-09 debiteras utställare för hela hyran.

FÖRSÄKRING
Utställare tecknar och bekostar försäkring för egna utställda produkter. Skador på eller genom utställda föremål orsakade skador inom utställningsområdet regleras av berörd Utställare.

UTSTÄLLNINGENS INNEHÅLL OCH UTFORMNING
Mässan arrangeras som en del i en riksomfattande och årligen återkommande aktivitet som benämns
Framtidsveckan. Syftet är att belysa framtida energianvändning, energiproduktion och transporter med
hållbarhetsperspektivet i fokus.
Utställarens produkter och de föredrag som hålls ska vara inom den ramen och det konceptet.
Utnyttjande av film, ljudband o.d. i samband med demonstration ska ske så att andra utställare inte
störs.

RENHÅLLNING
Mässarrangören ansvarar för städning av utställningsområdet efter avslutad mässa.

ÖVRIGT
Utställare får inte ställa ut eller försälja andra produkter än de som överenskommits om.

FÖREDRAG
Föredrag hålls i angränsande lokal på Folkets Hus enligt schema som överenskoms med deltagarna.
Preliminärt är tiden mellan kl. 12 och 14.
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ANNONSERING
Mässarrangören svarar för annonsering i lokala tidningar, direktreklam inom Järbo samt affischering.
Vidare gör Mässarrangören nyhetsbrev och pressmeddelanden före och i samband med mässan.
Utställare som vill ha logga med i information (ej annonser!) skickar digitala original till Mässarrangören.
Utställare som har egna annonser i tidningar e.d. nära utställningstiden får gärna komplettera den
annonseringen med information om energidagen. Material tillhandahålls.

KONTAKTINFORMATION
Arrangör är den ideella föreningen Omställning Järbo.
Information om Framtidsveckan och denna mässa finns på vår webbplats:
http://www.omstallningjarbo.se/framtidsv15/.
Frågor angående deltagande, platsbehov, el, föredrag etc. ställs till Bo Lusth, mobil 076-780 97 00,
e-post: energidag@omstallningjarbo.se.
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