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PRAKTISK INFORMATION TILL UTSTÄLLARE 

 
Välkommen som utställare på Svenska Gastrodagarna, 4-6 maj 2022 i Malmö! 
 
För att det ska gå så smidigt som möjligt med er medverkan som utställare har vi nedan 
sammanställt viktig praktisk information. Vi ber er att ta er tid att läsa igenom texten och följa 
instruktionerna noga. 
 
Anläggning 
Clarion Malmö Live Konferenser Malmö | Clarion Hotel Malmö Live (nordicchoicehotels.se) 
Besöksadress  Dag Hammarskjölds torg 2, 211 18 Malmö 
Leveransadress Att: Konferensreceptionen, Clarion Hotel & Congress Malmö Live, 

Behringsgatan 3, 211 18 Malmö 
 
Parkering 
Garage finns direkt under hotellet. Platserna betalas på plats och kan ej förbokas. Priset är 33 SEK 
inkl. moms per timme och 260 SEK inkl. moms per dygn. 
 
In- och utflytt 
Tisdag 3 maj  15.00-20.00 (inflytt)  
Onsdag 4 maj  07.00-09.00 (inflytt) 
Fredag 6 maj  13.00-17.00 (utflytt) 
Alla montrar måste vara färdiga senast 09.00, onsdag den 4 maj.  
  
Öppettider utställningen 
Onsdag 4 maj  10.00-16.30 
Torsdag 5 maj  09.30-15.30 
Fredag 6 maj  09.00-13.00 
Ni får packa ihop er monter från tidigast 13.00, fredag den 6 maj.  
 
Hallskiss 
För att se hallskissen och bekräftade företag, vänligen besök Våra utställare | Svenska 
Gastrodagarna 2022 4-6 Maj 
 
Monterservice, tilläggsbeställningar & frågor gällande montern 
Malmö Mäss–Service AB  har utsetts som teknisk leverantör av mässväggar och övrigt 

montermaterial för Svenska Gastrodagarna 2022. Malmö Mäss–Service AB erbjuder utställare på 

Gastrodagarna att hyra diverse produkter som spotlights, ståbord, diskar, barstolar med mera. Pris 

och produktöversikt finns på följande länk där ni även lägger eventuella extra beställningar 

Svenska:  Svenska Gastrodagarna Malmö 2022 , Engelska: Svenska Gastrodagarna Malmö 2022 eng 

Kontakt: Li Mellberg, E: li@mass-service.se, T:+ 46 (0)40-642 99 26 

 
 

https://www.nordicchoicehotels.se/konferenser-moten/sverige/malmo/clarion-hotel-malmo-live/
https://www.gastrodagarna.se/bekraftade-utstallare/
https://www.gastrodagarna.se/bekraftade-utstallare/
https://www.mass-service.se/sv-se/utstallare-bestall/gastro22
https://www.mass-service.se/en/utstallare-bestall/gastro22
mailto:li@mass-service.se
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In- och utflytt 
Under in- och utflytt finner ni bemanning från Malmö Mäss –Service AB i utställningshallen för frågor 
gällande er monter. Malmö Mäss –Service AB ombesörjer sophanting vid angiven plats i 
utställningsområdet vid in- och utflytt. 
 
Godsmottagning och hämtning 
Gods kan tas emot tidigast tisdag den 3 maj mellan 08.00–17.00 och hämtas/skickas i retur fredag 
den 6 maj mellan 13.00–17.00. Godset tas emot av Clarion Hotel & Congress Malmö Live och 
levereras till er monter.  
 
Markera ditt material med namn och telefonnummer till den person som är ansvarig för materialet. 
Att: Konferensreceptionen, Svenska Gastrodagarna, 4-6 maj, 
Clarion Hotel & Congress Malmö Live 
Behringsgatan 3 
211 18 Malmö  
Kontaktperson/organisation/monternummer 
Telefonnummer till monteransvarig 
 
Vid leverans av större paket/pallar som skall lastas in via lastkajen är det viktigt att leverantören 
ringer i god tid till Clarion Hotel & Congress Malmö Live konferensreception på 072- 568 68 74 och 
meddelar ungefär vilken tid de kommer, eftersom lastkajen ej är bemannad. En värd/värdinna 
kommer därefter att möte upp leveransen på lastkajen. 
 
Avgående gods skall vara väl packat, märkas med adresslappar och fraktsedlar, stå på en fraktpall 
samt placeras på hänvisad plats i utställningshallen för upphämtningen. Det åligger respektive 
utställare att själv beställa sin returtransport. Allt överblivit material måste hämtas upp från Clarion 
Hotel & Congress Malmö Live, fredag 6 maj, 13.00-17.00. Varken arrangör eller Clarion Hotel & 
Congress Malmö Live tar något ansvar för kvarlämnat material efter kl 17.00. 
 
Ankommande och avgånde gods på andra tider än ovan måste adresseras till Malmö Mäss-Service 
lager: Svenska: Godsblankett sv ,Engelska: Goods form eng 
 
Försäkring vid transport och förvaring av gods  
Vi rekommenderar varje utställande organisation att teckna försäkring. 
 
Emballage 
Förvaring av emballage som ska återanvändas sker på hänvisad plats. Emballage får ej lämnas i 
allmänna utrymmen på grund av brandrisk. 
 
 
 
 
 

https://www.mass-service.se/images/pdf/Gastro_gods.pdf
https://www.mass-service.se/images/pdf/Gastro_goods.pdf
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Utställarpaket - B-monter 

• 6 kvm golvyta (3x2m) 
• Vita monterväggar (inkl. 1m skilje-/sidovägg) 
• Grå/svart matta 
• 2 x spotlights 
• Eluttag (max 1000w) 
• 1 ståbord + 1 barstol (alternativt konferensbord + stol) 

 
Utställpaket - C-monter 

• 4 kvm golvyta (2x2m) 

• Vita monterväggar (inkl. 1m skilje-/sidovägg) 

• Grå/svart matta 

• 2 x spotlights 

• Eluttag (max 1000w) 

• 1 ståbord + 1 barstol (alternativt konferensbord + stol) 
 
Monterrestriktioner 
Alla monterväggar är 2,5 m höga. Montermaterial får inte överstiga denna höjd. 
 
Uppsättning av material 
Det är förbjudet att sätta upp material på annat än monterväggarna. Skulle detta ändå ske betalas 
eventuella skador av respektive utställare.  
 
Monterservering 
Det är inte tillåtet att bjuda besökarna på medhavd mat eller alkohol i montrarna. Godis och frukt är 
tillåtet. Tänk dock på att det kan finnas deltagare som har luftburen allergi mot t.ex. nötter eller 
citrusfrukter. 
 
Måltider under kongressen 
Fika och luncher kommer att serveras i utställningen. För er utställare ställs lunchen fram 30 minuter 
innan tid angiven i programmet. 
 
Städning 
Utställare ansvarar själv för städning i den egna montern. Monterstädning kan också beställas via 
Malmö Mäss–Service AB, bokas senast dagen innan ni önskar städning. 
 
Tipspromenad 
För att delta i Gastrodagarnas tipspromenad skicka in en kort fråga relaterad till er monter/produkt 
med tre korta svarsalternativ (1,X,2), markera också vilken fråga som är rätt och skicka det till  
gastrodagarna@allaboutmeetings.se Deadline för att mejla in frågor: 31 mars 2022. 
OBS! Frågan skall också finnas utskriven i er monter. 
 
Program 
Programmet för kongressen hittar ni på Svenska Gastrodagarnas hemsidan www.gastrodagarna.se 

mailto:gastrodagarna@allaboutmeetings.se
http://www.gastrodagarna.se/
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Internet 
Trådlöst internet finns tillgängligt i hela anläggningen. Fast internet kan beställas mot en kostnad av 
2 000 kr inkl. moms. Mejla joanna.lif@choice.se senast den 19 april om ni behöver beställa en fast 
internetlina till montern. 
 
VÄLKOMNA TILL MALMÖ!  
 
Ingela Simonsson 
All about meetings AB 
Gastrodagarna@allaboutmeetings.se 
073-985 64 93 

mailto:joanna.lif@choice.se
mailto:Gastrodagarna@allaboutmeetings.se

