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Varmt välkomna som utställare på Nacka Företagarträff onsdagen den 22 februari på 
NackaStrandsMässan. 
Nedan följer information om 2017 års FöretagarTräff: 
 
Kontaktinformation Nacka Företagarträff  

Ewa Wegnelius, Spindel  070-4319014 
  info@foretagartraffen.se 
 

NackaStrandsMässan  
Växel   08-505 844 70 
 
Catrin Wennerstein Sälj/Organisations- 
Ansvarig   070-6349494 
catrin@nackastrandsmassan.se 

 
Marianne Wallberg, VD  070-584 94 94 

 marianne@nackastrandsmassan.se 
 

Exposervice/Externt Företag  
Peter Alexandersson  073-3677144 
peter@exposervice.nu 
www.exposervice.nu  
 
Godshantering, Exposervice 073-3677144 
Peter Alexandersson   
peter@exposervice.nu  

 
Plats:  Besöksadress  
   NackaStrandsMässan 
  Augustendalstorget 6   

131 52  Nacka Strand 
 

Öppettider allmänhet: Nacka FöretagarTräff är öppen onsdag den 22 feb kl. 09.30-16.00 
 
Program:   Se www.foretagartraffen.se för fortlöpande information. 
 

mailto:info@nackastrandsmassan.se
http://www.nackastrandsmassan.se/
mailto:peter@exposervice.nu
http://www.exposervice.nu/
mailto:peter@exposervice.nu
http://www.foretagartraffen.se/


 
 

Utställarinformation – Nacka FöretagarTräff 22 feb 2017 
 

NackaStrandsMässan AB 

Augustendalstorget 6  Box 1114, 131 26 Nacka Strand. 
Telefon 08-505 844 70  E-post info@nackastrandsmassan.se 

   www.nackastrandsmassan.se 
 

2 
 

Reception:  NackaStrandsMässans reception är bemannad hela dagen.  
Här kan du få hjälp med det mesta. 

Kopiering:  Receptionen hjälper till med kopiering. Betalning sker vid 
användningstillfället. 

 
Internet: För samtliga utställare ingår trådlös internetuppkoppling.  

Observera att datorn måste vara utrustad med trådlöst 
nätverkskort. 

 
 Nätverk:   NSM 

Lösenord:    Nackastrand14  
 
Vill ni beställa uppkoppling med fast nätverkskabel beställer ni detta 
direkt av Catrin på NackaStrandsMässan: 
catrin@nackastrandsmassan.se. 

 
Mat & Dryck: För Träffens Partners, Utställare Plus samt VIP-gäster serveras 

lunch mellan kl. 12.00–14.00 i Cuisinen - vår egen VIP-matsal, 
ingång genom sidoingången på Automobilgatan – följ pilar från 
utställningshallen. För övriga utställare serveras lunch i 
utställningshallen mellan kl. 11.00–12.00. En lunch per 
utställarkort ingår i ert utställarpaket och vi kommer ut med er 
lunch till montern. Blir ni fler i montern – meddela på 
info@foretagartraffen.se  senast 15/2 så att vi kan beräkna antal 
luncher. 

 
Kaffe/te, bullar, smörgåsar, kalla drycker etc. finns att köpa i 
NackaStrandsMässans café.  
När Nacka FöretagarTräffs Pub öppnar finns öl/vin/alkoholfritt 
och lättare förtäring att köpa. 
Observera att det inte är tillåtet att ta med alkoholhaltiga drycker 
in på mässan. Öl/vin finns att köpa i caféet och puben. 

 
Fakturering: Bord, vit duk, vit bakvägg, grå matta och ett eluttag ingår i 

avgiften för samtliga utställarpaket. 
 

mailto:info@nackastrandsmassan.se
http://www.nackastrandsmassan.se/
mailto:catrin@nackastrandsmassan.se
mailto:info@foretagartraffen.se


 
 

Utställarinformation – Nacka FöretagarTräff 22 feb 2017 
 

NackaStrandsMässan AB 

Augustendalstorget 6  Box 1114, 131 26 Nacka Strand. 
Telefon 08-505 844 70  E-post info@nackastrandsmassan.se 

   www.nackastrandsmassan.se 
 

3 
 

Övriga produkter/tjänster ni beställer tillkommer och kommer att 
faktureras från Exposervice. Alla priser är exklusive moms. 
peter@exposervice.nu www.exposervice.nu  

 
Försäkring: Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera hur du har det med 

Mässförsäkring. Har du inget sådant skydd kan vi hjälpa dig.  Ring 
IF Skadeförsäkringar i Göteborg på telefon 031-345 62 20. 

 
K-märkta lokaler: Nacka Strandsmässan är ett K-märkt hus. Det är därför förbjudet 

att fästa affischer, bilder eller något annat på väggar, dörrar eller 
andra ytor som hör till huset. 

 
Brandföreskrifter: Allt utställarmaterial måste vara brandklassat.  

Nödutgångar eller brandsläckare får ej blockeras. 
 

Gasol/Pyroteknik: Ni utställare som har för avsikt att använda gasol eller annat 
bränsle för öppen låga, bruk av pyroteknik, rökmaskin och 
liknande måste ansöka om detta hos NackaStrandSmässan: 
catrin@nackastrandsmassan.se. 

 
Vid falsklarm och eventuell utryckning av brandkår debiteras den 
utställare som vållat utryckningen. 

 
Inflyttning:  21 feb 2017  kl. 12.00 - 20.00  
   22 feb 2017  kl. 07.00 - 09.00   
 

OBS Till Bilutställare! Peter Alexandersson  kommer att ta 
kontakt med bilutställare för att boka tid för in- och utflyttning. 

 
Var flyttar man in: Kör gärna fram era bilar med mässmaterial till 

NackaStrandsMässans sidoentré, Automobilgatan 1.  
För att inflyttningen ska gå så smidigt som möjligt ber vi er att, så 
snart ni tömt bilen, flytta den till något av de garage som ligger 
intill mässan. Fri parkering i alla garage 21 – 23/2. 
Hämta parkeringsbiljett i receptionen. 

mailto:info@nackastrandsmassan.se
http://www.nackastrandsmassan.se/
mailto:peter@exposervice.nu
http://www.exposervice.nu/
mailto:catrin@nackastrandsmassan.se
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OBS! Vi är tacksamma om ni inte har några bilar utanför 
NackaStrandsMässan onsdag den 22 feb så att våra besökare 
smidigt kan komma fram. Det måste också vara fritt för taxibilar. 

 
Vagnar och pall-lyftare finns att låna. Lasta av så fort som möjligt 
och flytta bilen till intilliggande garage så att nästa utställare kan 
påbörja sin avlastning. 
Kl. 09.00 påbörjas slutstädning inför Nacka FöretagarTräff. Efter 
detta klockslag är det ej längre tillåtet att lasta in saker utifrån. 

 
Parkering:  Fri parkering i alla garage 

 21/2 mellan klockan 12.00 – 20.00 

 22/2 mellan klockan 07.00 – 20.00 

 23/2 mellan klockan 08.00 – 12.00 
Parkering utanför markerade P-zoner kan medföra 
parkeringsböter. 

  Garagehöjd: max 2,10  
  För er som har högre bilar parkera: 

Tändkulevägen där det finns en grusplan 
Obs glöm ej parkeringsbiljett som finns i receptionen 

 
Leveranser:  Leveransadress   

NackaStrandsMässan 
  Nacka Företagarträff/ert företagsnamn 

Augustendalstorget 2 
131 52 NACKA STRAND 

 
Godshantering: All godshantering debiteras enligt Exposervice gällande prislista. 

Lasta och lossa snabbt och låt pall-lyftare och vagnar cirkulera i 
bästa sämja. 

 
Monterservice: Vill ni ha hjälp med till exempel tillverkning och upphängning av 

skyltar kontaktar ni Exposervice så snart som möjligt för 
prisuppgift och bokning av tid. 

mailto:info@nackastrandsmassan.se
http://www.nackastrandsmassan.se/
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 Information om monterprodukter/tjänster finner ni på 
www.exposervice.nu . Kontakta Peter Alexandersson 
peter@exposervice.nu  senast 17 feb så ser han till att det ni 
beställer finns i er monter när ni kommer. 

 
Fakta om hallen: Fri takhöjd 5.20 m. 

Pelarnas mått 0,2 m x 0,2 m. Ca 6 m mellan varje pelare. 
   Golvbelastning 500 kg/ kvm. 
 
Monter/Utställarbord: Utställarborden för Träffens Partners och Utställare Plus är 

180x80 cm.  
För Utställare är borden 120x80 cm.  
Vit duk, vit bakvägg, mörkgrå matta och ett eluttag, 10A, ingår.  
 
Det är viktigt att ni utställare bär väl synliga band och 
utställarkort. Komplettera gärna med eget visitkort.  
 
Band, utställarkort och lunchbiljetter kommer att ligga i er monter 
på onsdag den 22 feb. 

 
Förvaring  
av material/tomgods: För er som har skrymmande tomgods är Exposervice behjälpliga 

och förvarar detta på lagret under dagen. Kom ihåg att märka upp 
ert tomgods med tomgodslappar som finns att hämta i 
NackaStrandsMässans reception. Respektive utställare debiteras 
enligt Exposervice gällande prislista. 

 www.exposervice.nu peter@exposervice.nu  

Tänk på Miljön: Nacka Strand arbetar mycket med miljöfrågor. På Nacka 
StrandsMässan har vi hjälp av Nacka Strand Miljöteam och under 
mässan kommer de att ställa ut miljöstationer runt om i lokalerna 
där ni kan lägga sorterade sopor. Alla grovsopor som kvarlämnas 
efter mässans slut debiteras på respektive utställare. 

Utflyttning: 22 feb efter kl. 16.00 eller enligt separat överenskommelse med 
Peter Alexandersson på Exposervice. Utflyttning av bilar på 

mailto:info@nackastrandsmassan.se
http://www.nackastrandsmassan.se/
http://www.exposervice.nu/
mailto:peter@exposervice.nu
http://www.exposervice.nu/
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kvällen den 22 feb eller 23 feb kl. 08.00-10.00. Om ni bara plockar 
ihop ert material till montern så kan det hämtas den 23 feb 
mellan 08.00 – 12.00. 

 
När ni flyttar ut: Era montrar ska vara bemannade till mässan stänger kl. 16.00. 

Nedpackning av montrar får ej ske innan dess. 
Under prisutdelningarna som börjar klockan 16.15 kommer det 
att finnas en vakt i utställningen så att ingen obehörig har tillträde 
till utställningen.  
 

Hämtning av gods: Avgående gods ska märkas med adresslappar och fraktsedlar. Det 
åligger respektive utställare att själv beställa sin returtransport. 
Önskar ni hjälp med transport går det bra att kontakta 
Exposervice innan FöretagarTräffen stänger. Kontaktperson på 
Exposervice för detta är Peter Alexandersson: 073-3677144. 

 
 
Lycka till med era förberedelser och varmt välkomna!  
 
Med vänliga hälsning 
 
NackaStrandsMässan, Exposervice och Nacka FöretagarTräff! 
 

mailto:info@nackastrandsmassan.se
http://www.nackastrandsmassan.se/

