
ALLT FÖR UTSTÄLLAREN



Välkommen till Allt för utställaren
Detta är en avskrift från hemsidan,  

www.entreprenadlive.se/allt-for-utstallaren/

Vi är jätteglada att ha er som utställare på Entreprenad Live 2020. 

Tillsammans skall vi göra dessa 3 dagar på Säve Depå i Göteborg  

värdefulla för er.

Allt för utställaren är en sida där du hittar all information om vad  

som kommer att hända och vad som måste göras innan vi är framme  

i september 2020. Allt för att göra ert mässdeltagande så framgångsrikt 

som möjligt.

Här finns allt från kontaktuppgifter till inflyttningstider och leverans

adress. Läs, skriv ut och sprid den till alla som skall jobba med ert  

mässdeltagande.
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Viktiga datum / Deadlines

Beställning Inbjudningskort 15 maj

Fyll i ”Produkt- och Varumärkesregister” 15 maj

Fyll i ”Provkörnings- / Demo register” 15 maj

Beställ monterutrustning 18 juni

Anmäl ”Tung och speciallyft” 14 augusti

Inflyttning startar 31 augusti

Allt gods utlevererat (allra senast) 8 september

 
Kontaktpersoner
HansErik Kristensson,  070417 08 17, hanserik@livebusiness.se 
Peter Eriksson, 070733 03 20, peter@livebusiness.se
Olle Sjökvist, pressansvarig,  070329 96 29, olle@livebusiness.se 

Informationen (under inflyttning och mässa)  070355 66 65
Sjukvårdare (under mässan)    070355 66 36

Frågor om teknik och monterbyggnation
MMS, Malmö MässService, Li Mellberg, tel. 040642 99 26
li@massservice.se, www.massservice.se

 
Checklista
Ett litet tips: Vi har satt ihop en checklista för att göra det enklare för dig som utställare. 
Checklistan hjälper dig att inte missa de små detaljerna. Ladda ner, skriv ut och ha den  
i din mässpärm, eller på anslagstavlan framför dig. Så missar du inte de små detaljerna.

 
Öppettider för mässan
Torsdag 3 september, 10–17
Fredag 4 september, 9–16
Lördag 5 september, 9–15

ALLMÄN INFO

För utställare är mässområdet öppet  
1 timme före mässans öppnande och  
30 minuter efter stängning.
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MARKNADSFÖRING/DIGITALA VERKTYG

På denna sida har vi samlat alla de verktyg som skall göra det lättare för dig att berätta för 
dina kunder och prospekt att du är med på mässan.

 
Er egen landningssida
Vi har gjort en egen landningssida, med 
ert företagsnamn, monternummer, webb
adress och logga. Länka hit från er banner, 
hemsida, mail, sms eller Facebook. (om ni 
vill ha annan text, hör bara av er så fixar vi 
det). Länk till er landningssida kommer i 
ett separat mail. 

 
Inbjudningskort
Det är viktigt att bjuda in kunderna och 
visa att ni är med på Entreprenad Live. 
Därför trycker vi upp inbjudningskort som 
ni kan sända och/eller dela ut till era kun
der. Inbjudningskorten är kostnadsfria och 
kommer att levereras i mitten av juni.
Beställ innan den 15 maj så trycker vi er 
logga på inbjudningskorten (utan kost
nad).

 
Digitalt inbjudningskort
Bjud in era kunder via mail med det di
gitala inbjudningskortet. Enkelt att bara 
bifoga i ett mail. Det har både er logga och 
monternummer. Digitalt inbjudningskort 
kommer i separat mail. 

 
Banners och loggor
Berätta för era kunder och prospekts att ni 
är med på mässan. Då är halva jobbet gjort 
när ni kommer till mässan.
Vi har gjort några olika banners som kan 
användas på hemsidan, i mail och på 
Facebook/Instagram, men även i tryck, typ 
annonser, kundtidningar osv. 

Finns att ladda ner på hemsidan. Här finns 
även mässans logga.

När ni lägger upp något på hemsida, socia
la medier eller i mail, glöm då inte att länka 
dessa till er landningssida, så att era kun
der enkelt kan registrera sig för att besöka 
mässan.

Sociala medier
Väldigt många av våra besökare till Entre
prenad Live finns på sociala medier som 
Facebook och Instagram.
Naturligtvis finns vi där också och vi vet att 
många av utställare också är där.
Så tillsammans så kan vi nå alla de som vi 
alla vill ska komma på mässan.

Våra sidor
Facebook:  https://www.facebook.com/ 
entreprenadlive/
Instagreram:  https://www.instagram.com/
entreprenad_live/

Om vi alla taggar våra inlägg på samma 
sätt så blir det bättre effekt.

Denna tagg använder vi:
#entreprenadlive
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Er logga
Vi kommer att använda alla utställares log
gor i marknadsföringen inför mässan både 
digitalt och i tryckt form. Vi har redan ett 
stort antal loggor sedan tidigare mässor. 
Har vi din logga så får du med den i det 
separata mailet. Kolla så den är rätt! 
Sänd in er logga som högupplöst fil till 
hanserik@livebusiness.se

 
Utställarlista
I utställarlistan på webben och senare även 
i mässkartan, lägger vi upp företagsnamn 
och webbadress. I det separata mailet står 
företagsnamn och webbadress, det är 
detta som vi tar med i våra listor.
Vill du ha något annat namn eller webb
adress, maila: hanserik@livebusiness.se

 
Medutställare
Har du någon eller några medutställare 
i din monter ska dessa naturligtvis även 
vara med i utställarlistan. Maila kontakt
uppgifter till: hanserik@livebusiness.se.

 
Inbjudningskort
Det är viktigt att bjuda in kunderna och 
visa att ni är med på Entreprenad Live. Där
för trycker vi upp inbjudningskort som ni 
kan sända och/eller dela ut till era kunder. 
De är kostnadsfria och kommer att levere
ras i mitten av juni.
Beställ innan den 15 maj så trycker vi er 
logga på inbjudningskorten (utan kost
nad).

KOLLA / FYLLA I / BESTÄLL
På denna sida har vi samlat allt det som du skall kolla så det är rätt, fylla i samt de  
beställningar du skall göra inför mässan.

Beställning monterutrustning
Vår monterbyggare MMS – Malmö 
Mässservice servar alla utställare med allt 
från tält och el till stolar och bord.
Kontaktuppgifter till MMS:
Li Mellberg
Tel. 040642 99 26, mail: li@massservice.se
Beställ senast 18 juni.

 
Produkt- och Varumärkesregister
För att besökarna skall hitta de produkter 
de letar efter och för att de skall hitta till 
just din monter, så bygger vi på register på 
webben. Dels med olika produktslag och 
dels med alla olika varumärken.
Fyll i senast den 15 maj
Glöm inte att även sända in högupplöst 
logga/loggor för dina varumärken.
Det gör du till: hanserik@livebusness.se

 
Provkörnings-/demo register
Vad erbjuder ni kunderna att prova på 
mässan?
Vi vet genom de undersökningar vi gjort 
att besökarna älskar att testa, prova och se 
grejerna i aktion. För att attrahera besökar
na mer så gör vi på webben en lista med 
alla produkter som går att testa eller som 
demas.
Därför sammanställer vi och marknadsför 
vad kunderna kan se, prova och känna på 
när de kommer. Uppgifterna publicerar vi 
före, under och efter mässan i våra nyhets
brev, på hemsidan, i sociala medier samt i 
pressinformationen.
Fyll i uppgifterna senast den 15 maj.



7

Utställarinformation / MMS
Under in och utflyttning finns detta i 
Informationen, som är placerad precis vid 
entrén.

Öppettider
Tisdag 1 september, 8–18 
Onsdag 2 september, 8–20
Torsdag 3 september, 8–17.30
Fredag 4 september, 8–16.30 
Lördag 5 september, 8–20

 
Inflyttning
Måndag 31 augusti, 8–16
Tisdag 1 september, 8–18
Onsdag 2 september, 8–20
Torsdag 3 september, 8–10
Torsdagens inflyttning är för lättare och 
mindre produkter som går att bära alt. ta 
på en kärra. Alltså EJ maskiner.
Önskas tidigare inflyttning kontakta 
HansErik. Tjänsten kan debiteras extra.

 
Anmälan
Innan inflyttning påbörjas, måste ni an
mäla er i Informationen, som är placerad 
precis vid entrén. Här får ni ytterligare 
information samt era Utställarkort.

 
Utställarkort
All personal som skall jobba in monter 
skall bära utställarkort. Utställarkorten är 
kostnadsfria och hämtas i informationen 
vid inflyttning. (Behöver inte beställas.)

PRAKTISKT INFÖR / PÅ PLATS
På denna sida har vi samlat all praktisk information som du behöver i din planering inför 
mässan samt på plats under mässan.

Områdes- och Inflyttningsskiss
Skiss som visar transportflöden för utstäl
lare under in/utflyttning och mässa samt 
besökare under mässan.

 
Byggregler
Asfaltsmonter: Det är inte tillåtet att gräva 
eller borra i asfalten.
Vill ni ha grus/sten i montern, beställ detta 
via MMS.

Demo-område (på gräsområdena)
Det är tillåtet att gräva och ha provkörning 
osv. på demoområdet (gräsområdena).
Försök att jämna till efter er. 
Vill ni ha grus/sten i demoområdet så 
beställ detta via MMS.

Gräsmonter
Inga speciella restriktioner. 

Tältmonter
På trägolvet är max belastning 275 kg/ kvm.
Behövs högre belastning kontakta MMS.

 
Bevakning
Under in och utflyttning samt under mäss
san är området bevakat.
Men tänk ändå på att alltid ha uppsikt över 
värdesaker i din monter. Förvara ej värde
fulla föremål i förråd och övriga utrymmen 
efter mässans stängning.
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forts. PRAKTISKT INFÖR / PÅ PLATS

Ljudnivå
Vid demonstrationer förutsätts att platsen 
och demonstrationen anpassas så att det 
stör så lite som möjligt, allt för allas trev
nad och effektivitet.

 
Olje- och dieselläckage
Om läckage av olja eller diesel sker skall 
detta omedelbart, utan dröjsmål anmälas 
till utställarinformationen alt. MMS.
Finns det risk för läckage skall något läggas 
under maskinen så olja eller diesel inte når 
underlaget.

 
Parkering
Utställare parkerar på speciellt avsedda 
platser. Följ skyltningen. Visa utställarkor
tet tydligt för vakten.

Besöksparkering är precis utanför entrén, 
och den är kostnadsfri.
 

Rökning
Rökning sker enbart utomhus! Rökning 
inomhus och i tält är enligt lag förbjuden.
 
Sjukvårdare
Utbildad sjukvårdspersonal finns på plats 
under hela mässan. Mobil: 0703-55 66 36.

 
Stöldrisk! 
Tänk på att alltid ha uppsikt över värde
saker i din monter. Förvara ej värdefulla 
föremål i förråd och övriga utrymmen efter 
mässans stängning.

 

Taxi
För bästa service och säkerhet  
rekommenderar vi:
Taxi Göteborg tel. 03165 00 00
Taxi Kurir tel. 03127 27 27
Vip Taxi tel. 031 27 16 11
Taxi 020 tel. 02093 93 00
Ange adress: Säve Depå, Holmvägen 100.

 
Toaletter
På mässområdet finns toaletter på fler 
ställen. 
Under in och utflyttning så är endast toa
letterna närmast besöksentrén öppna.

 
Boende
Planera boendet för monterpersonal i god 
tid. På hemsidan finns förslag på hotell 
som gärna tar hand om ert boende i sam
band med mässan.

 
Lunch och fika
Under mässan är det Jönköpingsbaserade  
familjeföretaget FC Gruppen som står för 
servering av mat & dryck. På området finns 
det möjlighet att äta husmanskost och 
hamburgare som lunch samt fika. För er 
utställare finns en egen utställarrestaurang 
där ni kan sitta avskilt från övriga besökare. 
Önskar ni äta mot faktura så går det bra att 
beställa värdekuponger som ni kan nyttja 
för lunch och fika. 
Önskar ni beställa catering med kaffe, fika 
eller någonting annat att bjuda era be
sökare på så hjälper FC Gruppen till även 
med det under mässan. 
Kontakta: adam.svensson@fcgruppen.se, 
036305422. 
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Under onsdagens inflyttning finns det mat 
och fika att handla på området.

 
Utflyttning
Lördag 5 september, 15–21. OBS! Ingen 
nedmontering av montern eller utkörning 
av maskiner/fordon får påbörjas före 15. 
Tänk på säkerheten för vår besökare.
Söndag 6 september, 8–18
Måndagen 8 september, 8–16
Allt gods måste vara avhämtat senast  
tisdagen den 9 september
Önskas senare avhämtning, kontakta 
HansErik. Tjänsten kan debiteras extra.

 
El på mässan
Har ni beställt eluttag till er monter via 
MMS, så kommer elen att kopplas på ons
dagen den 2 september, kl 9. Elen kopplas 
av på lördagen 5 september kl. 18.

 
Tält
Har ni hyrt tält via MMS så är dessa klara 
måndagen den 31 augusti.
Efter mässan är det viktigt att ni tömmer 
tälten så fort som möjligt, senast måndag 
den 7 september kl. 9. Tält som är tömda 
lämnas öppna (Då är det lättare att se vilka 
som kan rivas). 

 
Vatten
Dricksvatten finns i tunnor vid toaletterna, 
entrén och mitt på området. Tunnorna är 
märkta med ”Dricksvatten”.
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Leveranstider
Till mässan
Gods tas tidigast emot måndagen den 31 
augusti 2020.

Från mässan
Kom ihåg att beställa hämtning av gods i 
god tid.
Allt gods skall vara avhämtat senast den  
8 september 2020.
Önskas senare avhämtning, kontakta 
HansErik. Tjänsten kan debiteras extra.

 
Leveransadress för gods
Entreprenad Live 2020 (Säve Depå)
Att: Utställande företag, monternummer  
Holmvägen 100, 417 46  Göteborg

 
Godsmärkning
Allt gods som ska till eller från mässan 
måste vara tydligt märkt enl. ovan.
Speditören/transportören måste veta i 
vilken monter godset ska lämnas/hämtas.
Adresslappar och fraktsedlar skall sitta på 
godset (I plastficka, det kan bli regn ...)

 
Emballering av gods
Entreprenad Live är en utomhusmässa och 
att det kan bli regn.
Tänk på detta när ni emballerar gods som 
skall till och från mässan.
(Det fungerar alltså inte att sända papp
kartonger med broschyrer.)

 

GODS & GODSHANTERING

Emballage och avfall
Det är utställares och monterbyggares 
ansvar att själv forsla bort emballage och 
spill som uppstår vid monterbyggnation 
och rivning. På Entreprenad Live tillämpas 
källsortering och miljöstationer finns cen
tralt placerade under in och utflyttning 
samt under mässdagarna. Monterytan ska 
lämnas avstädad efter mässan, inget avfall 
får lämnas kvar. Om städning ej utförts 
debiteras utställaren extra städkostnad.

 
Lossning / Lastning
Under in och utflyttning finns hjullastare 
för lossning/lastning av gods upp till 4 ton.
Lossnings/lastningshjälp debiteras efter 
mässan.
Lossning/lastning av gods som väger mer 
än 4 ton måste anmälas innan.  
Maila hanserik@livebusiness.se senast  
14 augusti 2020.
Lastramp (maskinsläp) finns för avlastning 
av hjulburna maskiner.

 
Leveranser under pågående mässa
Detta kan göras under en timme innan 
mässan öppnar för dagen. 

 
Tomemballage
Förvaring av tomemballage under mäss
tiden ombesörjs av MMS mot en avgift, 
tel: 04030 67 20.

 





THE SPIRIT of 
ENTREPRENAD LIVE


