SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Allt för sjön 6-15 mars 2020
2019-09-01
Utställaren förbinder sig att följa Stockholmsmässan bestämmelser för montrarnas innehåll och
utformning enligt Stockholmsmässans Allmänna Villkor och Stockholmsmässans generella regler
och anvisningar. Bägge dokumenten finns att hämta på vår webbplats www.alltforsjon.se under
rubriken För utställare/Praktisk information samt under För utställare/Regler & riktlinjer.

Stockholmsmässan förbehåller sig rätten
att

innan och under mässan tala om för utställare att avlägsna föremål eller anordning som
strider mot utställningens syfte, bestämmelser eller som kan utgöra en säkerhetsrisk.

att

utesluta produkter eller arrangemang som ej har direkt marin anknytning såsom
landbaserade fordon m.m. Avvikelser från denna bestämmelse ska godkännas av
projektteamet, email: boat@stockholmsmassan.se. Utställda produkter ska ha och ska
visas med marin anknytning och produkterna ska i huvudsak användas i samband med
vattensport/sjöliv.

att

under utställningen kontrollera att hyrda ytor för skrymmande* produkter (935 kr/kvm),
*övriga produkter (1395 kr/kvm) och direktförsäljning (1 595 kr/kvm) överensstämmer med
de som är angivna i orderbekräftelsen. Om inte, utförs omdebitering enligt faktiskt nyttjande
av ytan.
*Med skrymmande produkter menas: båtar, bryggor, pontoner, trailer m.m.
* Med övriga produkter menas: tillbehör och utrustning (som inte är applicerade på utställd
båt), fristående motorer, sjökläder, turism med mera.

Särskilda bestämmelser
1. Om utställare önskar bedriva direktförsäljning (med direkt leverans på Allt för sjön), är detta
möjligt endast i C-hallen (tillbehörshallen). I övriga hallar är direktleverans av varor inte
tillåten, förutom av tidskrifter, varukataloger och dylikt. Om utställaren inte följer
ovanstående regler har Stockholmsmässan rätt att häva kontraktet och omedelbart stänga
utställarens monter.
2. Avståndet mellan båt och montergräns till granne ska vara minst 0,5 m om inte annan
överenskommelse träffats med berörda grannar.
3. Bryggor och trappor måste ha en eller två stycken avbärare mellan handledarna och
bryggans golv eller trapplanet. Det öppna avståndet får inte vara så stort att det föreligger
fallrisk.
4. Inga flaggor, roll-ups eller liknande får finnas på de av Stockholmsmässan byggda
bryggorna eller på bryggans räcken. Inget reklammaterial över räckhöjd får finnas förutom
”direkt akter om” sin egen båt.
Höjdexponering över 2,5 meter debiteras vid exponering av reklambudskap, ej för
produkter som sticker upp över 2,5 meter. All höjdexponering måste alltid först godkännas
av Eventservice samt av montergrannar. Höjdgransking debiteras enligt gällande prislista.
Måttsatta ritningar skall alltid bifogas ansökan sex veckor innan Allt för sjön öppnar.
Arbete över 2,5 meter kan påbörjas först efter skriftligt tillstånd från Eventservice.
Observera att granskningsavgiften ingår i prisdifferentieringen!

För stående kanoter, kajaker, gummibåtar och surfbrädor debiteras endast
höjdgranskningsavgift, enligt gällande prislista, men ingen höjdexponeringsavgift såvida
det inte är tillfört en exponering (logotype/företagsnamn) på produkten över 2,5
meter.
Beachflagga som sticker upp över 2,5 meter men där logotype/företagsnamn håller
sig under 2,5 meter debiteras endast en höjdgranskningsavgift enligt gällande prislista.
Produkt upphissad i luften över 2,5 meter – som skulle kunna stå på marken och
inte sticka upp över 2,5 meter - debiteras både höjdgranskning och höjdexponering
enligt gällande prislista, eftersom det är ett medvetet val att exponera produkten på
detta sätt.
Stockholmsmässan reserverar sig för ev. prisjusteringar.
Gasol får ej användas pga säkerhetsrisken.
Övriga brandfarliga gaser och/eller vätskor kan Säkerhetsenheten på Mässan
bevilja upp till 100 liter totalt i lokalerna. Övriga ej brandfarliga gaser i
tryckbehållare, t ex livsmedelsgas eller helium till ballonger är tillåtna men måste
meddelas Säkerhetsenheten i förväg.
5. Vid byggnation av Segelbåtsbrygga är den 2.30 m hög.
6. Inga skiljeväggar i A-hallen är tillåtna förutom de väggar som projektteamet
tillhandahåller/sätter upp på vissa områden.
7. För båtutställare ingår följande tjänster: in- och uttag av båt, stöttor, tvättning av båt,
gods- och tomemballagehantering. OBS! Dessa tjänster måste förbeställas liksom
placering av eluttaget!
8. Det är inte tillåtet att arbeta med öppen låga i hallarna (som t ex plasta in båtarna)
9. Under bryggor och plattformar är det absolut förbjudet att förvara något material!
Detta enligt våra brandregler. Om material ändå återfinns, kommer detta att transporteras
bort för magasinering på utställarens egen bekostnad.
10. Produkterna skall uppfylla reglerna om CE-märkning. Transportstyrelsen som kontrollmyndighet, kan komma att under pågående mässa kontrollera att dessa regler efterföljs.
11. Vid visning av båtar beakta och påtala för föräldrar att småbarn måste ha tillsyn hela tiden
vid vistelse ombord på båt eller bryggor. För många besökare, både vuxna och barn, är det
mycket ovant och riskfyllt att beträda båtdäck utan skor.

Ta gärna kontakt med Eventservice eller oss i projektteamet
innan montern planeras.

