Stockholmsmässans
smartaste monterlösning

SMALL MEETING

TRÄ ELLER
ALUMINIUMSYSTEM

SMALL MEETING
TRÄ MED EXTRA TILLVAL

Oavsett om du ställer ut för första gången eller letar efter en smart paketlösning
är Small Meeting ett bra val. Stockholmsmässan erbjuder en helhetslösning för
din monter, så att du kan fokusera på din affär. Välj ut de möbler och tillbehör som
passar bäst för ditt varumärke, beställ och de levereras direkt till din monter.
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DET HÄR INGÅR I
SMALL MEETING:


M ONTE R PAK ET

Small Meeting

Ett bra grundpaket
toppat med tillval








Vitmålade träväggar eller väggskivor monterade i
aluminiumsystem. Monteras i sektioner om 1 x 2,5 m.
Väggskivorna finns i sju valfria färger.
Fritt urval av möbler (se följande sidor).
Hyrmatta i rutor om 50 x 50 cm. 15 valfria färger.
Förråd 1 x 1 m, låsbart.
1 spotlight per löpmeter vägg.
1 elanslutning 230V, 10A, max 2 000 W.
Städning under eventet.

Med ett Small Meeting grundpaket
får du en monter med personlig prägel
som framhäver dina produkter och ditt
varumärke. Önskar du profilera din
monter ytterligare kan du välja till tillval
som målade väggar eller vinyl på vägg.
Exemplet nedan visar ett Small
Meeting aluminium med följande
tillval: 1 kvm utökad storlek på förråd;
0,5 kvm lätthäftande vinyl, 2 st. printade
väggmoduler.
Tillvalen presenteras på följande sidor.

SMALL MEETING ALUMINIUM GRUNDPAKET

PRISER
Exklusive monteryta, Expo-start/
anmälningsavgift.

9–12kvm .  .  .  .  .  .  .  .  .  . fr 970 kr/kvm
13–18 kvm . . . . . . . fr 825 kr/kvm
> 19 kvm .  .  .  .  .  .  .  .  . fr 740 kr/kvm
Observera att priserna ovan kan komma att justeras
beroende på om skiljeväggar ingår i monterytan.
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Möbelval
På följande sidor hittar du alla möbler som ingår i ditt monterpaket. Skapa rätt
förutsättningar för de möten du vill ha i din monter med hjälp av diskar, stolar och
bord som passar in i din utformning. Beställningsformuläret hittar du på sista sidan.
Vill du komplettera med någon ytterligare produkt eller tjänst till din monter är du
välkommen att utforska hela vårt produktutbud i vår Eventservicekatalog.

Möbler

Möbelpaket Classic
997517

Möbelpaket Lumbar/Xstand
997521

Möbelpaket Cone

Möbelpaket Circle

997515

997518

Stolar

Barstol Trio, svart
Höjd 820 mm
997488

Barstol Handle
Höjd 760 mm

Barstol Lumbar, svart
Höjd 740 mm
997519

Barstol Button

Barstol Retro

Höjd 820 mm
997494

Höjd 850 mm
997500

997405 röd
997406 vit

Stol Clean

Stol Clap, svart

Stol Rib, grå ﬁlt

Stol Stack, svart

Stol Circle, svart

Höjd 450 mm
997492

Höjd 450 mm
997490

Höjd 450 mm
997491

Höjd 450 mm
997484

Höjd 460 mm
997479
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Stol Classic
Höjd 460 mm
997496 vit
997497 ek
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Bord

Bord Trio
Ø600 mm, h 500 mm

Ståbord Cone

Ståbord Trio (runt)

Ø600 mm, h 1 100 mm

Ø600 mm, h 1 100 mm

991447 svart
991448 björk

Ståbord Xstand

Ståbord Trio (u-format)

991453 björk

Ø600 mm, h 1 100 mm

Ø600 mm, h 1 100 mm

991452 björk

991444 vit
991478 svart

Ståbord Hang

991466 svart

Ø600 mm, h 1 100 mm
991450 vit
991451 björk

Sittbord Circle
Ø700 mm, h 720 mm

Sittbord Classic

991477 bok

Ø600 mm, h 720 mm
991475 vit, 991476 ek

Bord Flex

Bord Xstand
Ø700 mm, h 725 mm 991405 vit, 991404 svart
Ø900 mm, h 725 mm 991407 vit, 991423 svart

Höjd 550-890 mm

Bord Conference

Ø700 mm 991400 vit, 991401 björk, 991402 svart
Ø900 mm 991420 vit, 991421 björk, 991422 svart

1 200 x 700 mm, h 700 mm 991459 svart, 991461 vit
1 500 x 800 mm, h 700 mm 991458 svart, 991460 vit

Diskar och podier

Base Demonstrationsdisk
960 x600 mm, h 1 040 mm
992195 vit
992196 björk

Base Svarskortslåda
500 x500 mm, h 1 040 mm
992275 vit
992276 björk

Base Informationsdisk, kort
960 x600 mm, h 1 040 mm
992194 svart
992197 vit

992198 björk
992193 aluminium

Base Informationsdisk, svängd
Ytterradie 1 090 mm, h 700 mm
992220

Övrig inredning
Broschyrställ
ICE

Broschyrställ
Vario
h 1250 mm

h 1670 mm

Reﬂection
Väggspegel

998264

580 x 1 170 mm

998267

Broschyrställ
Tower

Broschyrställ
DNA

h 1 930 mm

h 1800 mm

998262
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Storing Lagerhylla, trä
860 x330 mm, h 1 760 mm
993340 trä

För ytterligare information, vänligen kontakta eventservice@stockholmsmassan.se
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Små detaljer som gör
stor skillnad – Tillval

Vid beställning av grafiskt material maila original som
vektoriserad eps-fil eller tryckfärdig pdf till eventservice@
stockholmsmassan.se. En originalgranskningsavgift á 330 kr
tillkommer.

På Stockholmsmässan har vi allt du behöver för att inreda
din monter. Från det enkla och funktionella till utvald svensk
design. Med några enkla tillval lyfter du din monter till nästa
nivå. Komplettera med printad logotyp, ytterligare hyllplan eller
varför inte tross i taket för att verkligen belysa din monter?

1.	 Målade träväggar med valfri specialkulör
En färg per monter. Gäller endast träväggar
Pris: 315 kr/lpm

2.	 Printad väggmodul i aluminiumsystem
1 x 2,5 m
Pris: 1 540 kr/st

SMALL MEETING TRÄ MED TILLVAL

3.	 Utökad storlek på förråd
Bredd: 2 eller 3 kvm. Djup: 1m.
Pris: 495 kr/975 kr

4.	 Ramp i aluminium i övre framkant av
montern med displayyta som kan beställas
printad med valfri text, färg eller logotyp.
Pris: 535 kr/lpm

5.	 Vägghylla, vit
Bredd: 1 m. Djup: 19 eller 28 cm.
Pris: 315 kr/hyllplan

6.	 Skylt 70x100 cm
Vi monterar gärna upp motivet till en kostnad av
630 kr/tim, vänligen skicka med en ritning.
Pris: 545 kr/st

SMALL MEETING TRÄ MED TILLVAL

7.	 Vinyl på vägg
Vi monterar gärna upp motivet till en kostnad av
630 kr/tim, vänligen skicka med en ritning.
Gäller endast träväggar.
Pris: 1 445 kr/kvm

8.	 Tapetpaket
Ingår: printad tapet, spånbeklädd vägg, tapetsering.
Gäller endast träväggar.
Pris: 1 970 kr/lpm
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FRÅGOR OCH FUNDERINGAR?
Kontakta oss på Eventservice
tel 08-749 44 44 eller Email:
eventservice@stockholmsmassan.se

Fler exempel
Illustrationen till höger visar ett
Small Meeting aluminium monterpaket
med följande tillval:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Utökad storlek på förråd, 0,5 kvm
Lätthäftande vinyl på vägg och disk
2 st printade väggmoduler
Hängande svängd aluminiumsarg
med printad forex
Hyllor
Disk Module, skåp och kylmodul
2 st podier 1x1 m (600 resp.
400 mm höjd) med matta ovanpå
och printad vepa runt
Vitt podium Display
3 m ljustross
Sopbehållare

Kontakta Eventservice för offert!
SMALL MEETING ALUMINUM MED EXTRA TILLVAL

SMALL MEETING ALUMINIUM MED TILLVAL

SMALL MEETING TRÄ MED TILLVAL

En förutsättning för att du ska erhålla dessa priser är att du beställer hela paketet och eventuellt önskade tillval vid samma tillfälle. Small Meeting paketet
går endast att beställa till montrar med angränsande montergrannar. Vid beställning senast tre till fyra veckor innan officiell inflytt gäller det lägsta priset på
byggnation och monterutrustning. Därefter sker ett påslag på priset med 30%. Mer information finns på www.stockholmsmassan.se resp. eventets webbplats.
För betalningsvillkor se Stockholmsmässans allmänna villkor och orderbekräftelse.
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BESTÄLL I GOD TID!

Beställningsformulär

För att vi ska kunna hantera dina
beställningar på bästa sätt och kunna
ge dig en så bra service som möjligt
behöver vi din beställning senast fyra
arbetsveckor innan officiell inflytt.

Small Meeting
BYGGSYSTEM

Vitmålad trävägg
Aluminiumsystem (färg på väggskiva)
			

vit
röd

svart
gul

grå
grön

blå

gul
beige

sand
mörkblå

röd
klarröd

grå
klargrön

FÄRG PÅ MATTA
svart
grafit

ljusblå
orange

grön
brun

TILLVAL
1. Målade väggar med valfri specialkulör. En färg per monter. Ange NCS-kod
2. Printad väggmodul.* Skicka ritning med placering. Ange antal:
3. Utökad storlek på förråd

2 kvm

3 kvm

4. Ramp i aluminium med printad infackning*.
5. Vägghylla, bredd 1 m. Höjd 1,7 m från golv.
6 Skylt 70 x 100 cm*.

Djup 19 cm Ange antal:

Djup 28 cm Ange antal:

Ange antal:

7. Vinyl på vägg, enklare typsnitt, 1-färg*.

Ange antal kvm:

8. Tapetpaket* (ingår tapet, spånbeklädd vägg, tapetsering)
		

Uppmontering av grafiskt material i monter

* Original skickas som vektoriserad eps-fil eller tryckfärdig pdf till eventservice@stockholmsmassan.se, notera att en originalgranskningsavgift
à 330:- tillkommer.
ART NR

EVENT/MÄSSA

BENÄMNING

FÄRG

MONTERNUMMER

FÖRETAG

KONTAKTPERSON

TELEFON

E-MAIL

DATUM

UNDERSKRIFT

Härmed bekräftar jag denna beställning och att jag har tagit del av Stockholmsmässans generella regler och anvisningar i gällande Eventservicekatalog.

Maila beställningen till eventservice@stockholmsmassan.se

ANTAL

