eComExpo 6–7 april 2022
Scandinavian XPO
PRAKTISK INFORMATION
I detta dokument får du som utställare tillgång till praktisk information, tekniska bestämmelser och säkerhetsregler som gäller för eComExpo i
Scandinavian XPO. Det är upp till er som monteransvarig att vidarebefordra denna information till den monterbyggare ni väljer att arbeta med.
Workman Event bygger och tillhandahåller monterservice under eComExpo. Beställningar av monterutrustning, godshantering, städning och
tekniska beställningar görs i förväg till Workman Event. www.workman.se/shop-xpo/
Vi önskar få era beställningar senast 6 mars för att garantera leverans. 30% prishöjning tillämpas efter detta datum, och under inflytt blir det
50% prishöjning.
Moa Stevrin
eComExpo/Arrangör
+46 70 272 27 89
moa@elife.se

Linus Lundin
Workman Event
+46 76 633 17 68
linus.lundin@workman.se

MONTER
Kontrollera ytans storlek och utrustning. Om något inte stämmer, vänligen kontakta vårt ServiceCenter som hjälper er med kompletteringar
och tilläggsbeställningar. Kontrollera på ritningen om din yta innehåller pelare. De är markerade som röda prickar på ritningar. Mått: cirka 60x
60 cm (kan variera). Vi vill göra er uppmärksamma på att pelare ev. kan vara utrustad med brandsläckare och/eller vattenrör. Vänligen kontakta
projektteamet för specifik information.
Matta
Det är obligatoriskt för alla utställare att ha matta eller golv i sin monter.
Golv
Hall 1: Betonggolv, Golvlast 10kN/kvm – axeltryck 210kN/axel.
Hall 2: Betonggolv, Golvlast 10kN/kvm – axeltryck 50kN/axel.
Hall 3: Betonggolv med epoxi finish, Golvlast 10kN/kvm – axeltryck 50kN/axel.
Generellt gäller axelavstånd på 4,8m med hjulavstånd på 1,85m. All skada och åverkan på golvet repareras av Scandinavian XPO och
bekostas av utställare/arrangör som hyrt ytan.
För frågor om vad som är tillåtet kontakta Workman Event, tel: +46 76 633 17 68. linus.lundin@workman.se
Väggar:
• Väggbyggnation längs med gång eller i direkt anslutning till en montergranne måste godkännas av Workman Event och montergranne.
• Byggnation mot en gång får endast täckas 1/3 av montersidan.
• Monteravskiljande väggar måste lämnas snygg och vit mot granne/gång.
Utställare med fristående hyrda ytor (Ö-monter med minst tre fria sidor) är skyldiga att skicka in ritning på eventuell vägguppbyggnad för
godkännande av Workman Event. Vid väggbyggnationer längre än 4 meter monterar Scandinavian XPO stöd i form av stödbyglar, extra
väggmoduler och liknande. På utställarens bekostnad kan dessa stöd i vissa fall ersättas med t ex. säkerhetsvajrar från tak, om utställaren så
önskar. Konstruktioner högre än 2,50m kräver förankring mot tak med säkerhetsvajer.
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Väggsektionerna är normalt sett 1 meter breda och 2,5 meter höga med en tjocklek på ca: 34 mm och består av vitmålad MDF-skiva på en
ram av trä. Konstruktioner högre än 2,50 meter kräver förankring mot taket med säkerhetsvajer. Monterväggarna kan inte belastas med stora
tyngder, men reklamprodukter, tavlor och liknande upp till ca: 5 kg går bra. Det går bra att fästa dessa produkter med små spikar eller skruvar.
Det är inte tillåtet att borra hål eller skruva i stora skruvar i väggarna. Det är inte heller tillåtet att måla väggarna med annat än vattenbaserad
färg (upp till glans 5), eller att tapetsera väggarna. I de fall detta inte respekteras, eller att väggarna på annat sätt är att betrakta som förstörda
(enl. Workman Event och/eller Scandinavian XPO bedömning) debiteras utställaren. Väggarna skall rensas från stift, tejp m.m. av utställaren
innan utflyttningen är slut. För kundanpassade vägglösningar kontakta oss.
Ritningar på väggbyggnationer måste alltid sändas in till:
monterservice-xpo@workman.se för godkännande

HÖJDBYGGNATION
Den tillåtna bygghöjden i hallarna är 2,5 meter, enda undantaget gäller belysning. Höjdexponering innefattar all monterbyggnation och exponering såsom banners, vepor, väggar, skyltar eller annat reklambudskap som sker över 2,5 meters höjd. Ansökan om dispens från dessa regler
tillsammans med måttsatta ritningar skall vara Workman Event tillhanda senast 4 veckor före arrangemanget, dispens är även förenat med en
kostnad. Workman Event/Scandinavian XPO äger rätt att neka tillstånd för sena ansökningar. Ritningar på höjdbyggnationer måste alltid sändas
in till: monterservice-xpo@workman.se för godkännande.
Konstruktioner högre än 2,50 meter kräver förankring mot taket med säkerhetsvajer. Om höjdexponeringen sker närmare än 3 meter från en
eller flera montergrannar och är mer än 4,0 meter hög så krävs även skriftligt tillstånd från montergrannarna.
Ansvaret för säkerhet och konstruktionsutförande ligger helt och fullt på respektive byggare. Workman Event/Scandinavian XPO fritar sig helt
från detta ansvar, men har rätt att kräva in ritningar m.m. rörande byggnationen. Inga byggnationer får påbörjas innan skriftligt tillstånd erhållits
av Workman Event/Scandinavian XPO. Workman Event/Scandinavian XPO äger rätten att besluta om ändringar/tillägg av byggnationen på
byggarens bekostnad, om Workman Event/Scandinavian XPO anser att säkerheten så kräver.
Vajer/Telfer
Endast Workman Events personal äger rätt att hänga upp vajrar i de fästen som finns för detta. Ritningar med mått- och viktangivelser skall sändas till Workman Event minst 4 veckor innan arrangemanget, för godkännande. Monterbyggaren/utställaren ansvarar för att dessa byggnationer
är säkra och uppfyller alla gällande föreskrifter. Alla produkter som hängs upp måste vara säkrade, det gäller förutom trossen även belysning,
skyltar, vepor m.m. Scandinavian XPO/Workman Event fritar sig helt från konstruktionsutförande och byggansvar, men äger rätten att besluta
om ändringar/tillägg av vajerpunkter och säkringar, om Scandinavian XPO/Workman Event anser att säkerheten så kräver. Dessa kostnader
faktureras utställaren/byggaren.
Samtliga vajerpunkter skall säkras med fast stål/vajer detta genomförs alltid av Workman Event, med undantag för dubbelbromsade(BGV-D8+
eller BGV-C1) motortelfrar. Samtliga motortelfrar skall vara besiktigade och man skall på förfrågan kunna uppvisa bevis på detta.
Beställningar av vajerpunkter som inkommer försent kan vi inte garantera att de kommer att utföras. Om utställare/monterbyggare önskar arbeta
med egen höjdlift måste ansökan om detta göras hos Scandinavian XPOs säkerhetsansvarige. Kopia på godkänd utbildning för höjdlift skall bifogas ansökan. Om ansökan godkänns av Scandinavian XPO, är det utställaren/monterbyggaren som ansvarar för att alla regler kring användande
av höjdlift följs, och allt ansvar för eventuella skador/olyckor åligger utställaren/monterbyggaren.
Maxvikten för vajerpunkter varierar beroende på vart punkten ska vara, generellt gäller vikt per punkt enligt följande(undantag kan göras i dialog
med Säkeerhetsansvarig).
Hall 1: 750 kg/punkt

Hall 3: 300 kg/punkt

Scandinavian XPO kan i vissa delar inte leverera vajerpunkter från tak.
Vid specifika behov eller vid frågor kontakta Workman Event: 08-410 356 60 eller e-post: monterservice-xpo@workman.se
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IN- OCH UTFLYTT
Inflytt
Måndag 4 april: 07:00–20:00
Tisdag 5 april: 07:00–20:00
Scandinavian XPO, Cederströms slinga 2, 195 61 Rosersberg.
Under sista inflyttningsdagen påbörjas läggning av eventuella gångmattor i gångar. Efter 17.00 denna dag ska gångarna hållas rena från gods,
sopor och emballage för att underlätta slutförandet av detta. Extra inflyttningstid offereras. Kontakta ansvarig projektledare på Workman Event.
Utflytt
Torsdag 7 april: 17:00–22:00
Fredag 8 april: 07:00–18:00
Det är inte tillåtet att påbörja ihop plockning eller påbörja nedmontering av montrar före klockan 16:00 sista mässdagen. Påbörjas rivning eller
utflytt av montern före detta klockslag debiteras monteransvarig/utställare 10 000 kr.
Montern måste vara bemannad fram till denna tidpunkt. Under de första 30 minuterna efter eventets stängning töms anläggningen på be- sökare – under den tiden är det av säkerhetsskäl inte tillåtet att köra in tomgods till ytorna. Gångarna måste hållas fria så att godshanteringen kan
komma igång så snabbt som möjligt när alla besökare lämnat anläggningen.

ÖPPETTIDER
Besökare: Onsdag 6 april, 08.30–17.00. Torsdag 7 april, 08:30–17:00.
Utställare: Entré via lastgården. Onsdag 6 april, 07:30–18:00. Torsdag 7 april, 07:30–22:00.

GODS
Gods som ankommer till Scandinavian XPO transporteras in till anvisad hyrd yta mot en kostnad (se aktuella priser på våran onlineshop under
Truck-Emballage www.workman.se/shop/ ). Motsvarande kostnad gäller även för avgående gods som lämnas i montern. Dessa kostnader
debiteras utställande företag i efterhand.
I de fall där speditören, som levererar godset, ber mässans personal transportera/lasta in godset till montern, kommer vi att göra det på utställarens bekostnad. Oavsett vad som överenskommits mellan speditören och utställaren.
Godset ska märkas med:
Mässa/Företag/Monternummer/Namn och mobilnummer
Scandinavian XPO, Cederströmsslinga 3, 195 61 Rosersberg
Har ni maskiner eller annat material som väger över 1 ton/kolli eller som är mer än 2 m brett och/eller mer 2,5 m högt, vänligen kontakta
Workman Event minst 2 veckor i förväg. Hjälp med packning av gods kan beställas kontakta: Workman Event, tel: 08-410 356 60 eller
e-posta: monterservice-xpo@workman.se, dock senast 2 veckor i förväg.
Om godset ankommer före angiven tid kan vi inte garantera att ta emot godset. Om vi tar emot godset, kommer vi att köra det till lagret och
kostnaden för detta debiteras utställaren/arrangör, detsamma gäller om godset inte är avhämtat inom angiven tid.
Omärkt gods som lämnas kvar på Scandinavian XPO efter officiell utflytt och som inte kan identifieras kommer att kasseras då vi har begränsade lagringsmöjligheter.
OBS! Allt gods måste vara nedpackat och stuvat på pallar eller i rullburar under utsatt utflyttningstid. Detta är ett krav eftersom vi måste flytta
godset. Ej avhämtat gods debiteras per kubikmeter och påbörjad vecka.
Workman Event eller Scandinavian XPO ansvarar ej för gods före, under eller efter arrangemanget!
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Lagring av tomgods
Tomgods och emballage ska märkas med monternummer och namn på anvisad blankett(finns att hämta på ServiceCenter). Tomgodset lagras
under eventets öppethållande mot en kostnad.
Se aktuella priser på vår webbshop under Truck-Emballage www.workman.se/shop/
Denna kostnad debiteras utställande företag i efterhand.
Synligt emballage och tomgods är inte tillåtet att förvara i montern, kontakta Servicecenter för bortforsling och lagring av detta, minsta
debitering är en kubikmeter.
Lastning/lossning
På grund av de begränsade ytorna och med hänsyn till andra utställare är tiden för lastning
och lossning maximerad till 30 minuter på lastgården.
Portens storlekar är följande:
Hall 1: Port 1: höjd 5 m, bredd 5 m, Port 2: höjd 5m, bredd 5 m, Port 3: höjd 5 m, bredd 5 m.
Hall 2: Inlast sker via Hall 1 eller Hall 3.
Hall 3: Port 4: höjd 2,9 m, bredd 3 m.

ÖVRIGT
Städning
Scandinavian XPO ansvarar för den allmänna städningen. Önskas extra städning i er hyrda yta beställs detta via monterservice i ServiceCenter
vilket är förenat med en kostnad
Vi vill att alla ytor ska vara städade i god tid före eventets öppnande. I dåligt städade ytor kan Scandinavian XPO besluta om städning, och det
sker alltid på utställarens/arrangörens bekostnad.
Internet
Scandinavian XPO erbjuder sina kunder och utställare trådbunden anslutning mot en kostnad, och trådlös wifi anslutning till internet gratis.
Den trådbundna anslutningen beställs i förväg och infrastrukturen bygger på ett switchat och redundant nätverk med hög kapacitet och tillförlitlighet. Adresstilldelning sker via DHCP.
Scandinavian XPO ansvarar inte för kunders och utställares egna datorer och/eller applikationer.
Det trådlösa nätverket har stöd för 802.11n/ac. Egna trådlösa routrar och nätverk samt annan sändande radioutrustning är ej tillåten då dessa
kan störa Scandinavian XPO trådlösa nätverk. Vid speciella behov, kontrollera alltid med tekniska avdelningen: monterservice-xpo@workman.se
Ska ni t ex. livesända, ansluta mot servrar eller demonstrera något online, rekommenderas alltid trådbunden anslutning.
Mat och dryck
Avtalad restauratör på Scandinavian XPO är Great Event Catering XPO AB. Detta innebär att all utdelning av mat och dryck (kaffe etc.) behöver
gå via dom. Små flaskor, brandade vattenflaskor och godis är okej att dela ut som giveaways inne i montern.
Mer information om beställning av lunchbiljetter eller catering hittar du under ”Catering”.
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