ANMÄLAN

Företagets juridiska namn
Organisations-/personnummer

VI STÄLLER HUVUDSAKLIGEN UT PRODUKTER
INOM FÖLJANDE OMRÅDEN:

Marknadsföringsnamn (för katalog och webbplats)

c Accessories/Fashion
c Body & Bath

Adress

c Floral & Garden
c Kids & Toys

Postadress

Land

c Kitchen & Table
c Living interior & Textiles

Eventuella referensnummer vid fakturering

c Mixed interior & Gifts
Nordic Area: c Craft

Kontaktperson

c Design

c Paper & Packaging
Telefon direkt

Telefon växel

Mobil

c Taste

E-mail kontaktperson
Webbplats

Fyll i här om du är samutställare, representant/agent eller om annan betalar fakturan än ovan ifyllda uppgifter.
samutställare

representant/agent

Prenumeration löpande 2 gg/år
(Se bifogad bilaga med prenumerationsavtal)

fakturamottagare

Varje samutställare debiteras en avgift på 3 000 kr exklusive moms och får därmed samma information som huvudutställaren.
Kostnad är exklusive digital monter & lead track.

Pris Prenumeration: Första 75 kvm		1 170 kr/kvm
(2 ggr/år)
Kvm därutöver		1 110 kr/kvm
Anmälningsavgift* 2 550 kr

Företagets juridiska namn

Singel 18-21 januari 2017

Organisations-/personnummer

Pris Singel:

Marknadsföringsnamn (för katalog och webbplats)

Monterhyra		1 290 kr/kvm
Anmälningsavgift*		3 050 kr

Adress
Postadress

Land

Undertecknad förhyr härmed (minimum 9 kvm):
=

X
Eventuella referensnummer vid fakturering
Kontaktperson

Logotyp i den tryckta katalogen

Telefon direkt

Telefon växel

Mobil

c 1 250 kr
Utställare anmälda t.o.m. 25 oktober 2016.

E-mail kontaktperson
Webbplats

Deadline för Formex katalog info 25 oktober 2016

ANMÄLNINGSAVGIFT*: återbetalas endast om plats ej kan ges.
DIGITAL MONTER & LEAD TRACK: 1 790 kr per utställande företag skall
betalas till Stockholmsmässan mot faktura vid anmälan. Avdrages ej på
kvm-priset.
BETALNINGSVILLKOR: Monterhyra erläggs mot faktura 60 dagar
före eventstart. Vid anmälan senare än 60 dagar före eventstart betalas
anmälningsavgift, digital monter samt monterhyra enligt fakturans villkor.

Alla priser är exklusive moms.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 1,5 procent per
månad.

Utställningsförsäkring
 195 kr
1
Utställarförsäkringen täcker skador enligt bifogade
försäkringsvillkor. Utställarförsäkringen debiteras
med monterhyran.
AVSTÅR UTSTÄLLARFÖRSÄKRING

Digital monter & Lead Trackning
1 790 kr
Kontaktuppgifter, bilder, filmer, länkar till ditt företag.

Denna anmälan är bindande och undertecknad förbinder sig att
följa de bestämmelser som finns angivna ovan och på omstående
sida.

Ort

 gna kampanjer, nyheter och erbjudanden samt
E
aktiviteter i din monter.
AVSTÅR DIGITAL MONTER & LEAD TRACK

Datum

Företag

NYHET INFÖR 2017
En digital marknadsplats och kundhantering.
Vi lanserar en mer omfattande tjänst för att beskriva
och marknadsföra ditt företag på Formex hemsida,
De nya tjänsterna innefattar:
Företag och kontaktuppgifter, webblänk,
monternummer och länk till kartan, varumärken,
representerade företag, produktkategorier,
företagsbeskrivning, möjlighet att lägga upp
pressmeddelanden, bilder, filmer, kontaktuppgifter till
era säljare, aktiviteter och seminarier i er monter som
presenteras i separat förteckning till alla besökare,
möjlighet att lägga ut mässerbjudanden.
FairMate Lead Tracking – ett sätt att systematiskt
samla in uppgifter om besökarna i din monter
Du scannar av besökarbrickan och samlar
kontaktuppgifter på dina besökare i din monter under
mässan. Välj vilken uppföljningsinformation ex skicka
broschyr, kontakta för offert etc, som besökaren
önskar. Du får rapporter i din mobil – första licensen
ingår i startpaketet.
Väljer du att inte ha den ”Digitala montern och Farimate
Lead Trackning” kommer uppgifterna på hemsidan att
innehålla: Företag och kontaktuppgifter, webblänk,
monternummer och länk till kartan, varumärken,
representerade företag och produktkategorier.

Firmatecknare
Postadress: 125 80 Stockholm

Besöksadress: Mässvägen 1, Älvsjö Telefon: 08-749 41 00 E-mail: formex@stockholmsmassan.se
Bankgiro Handelsbanken 730-7440, SEB 382-6005 VAT SE556272449101

www.formex.se

kvm

STOCKHOLMSMÄSSAN ABs ALLMÄNNA VILLKOR
1. Bakgrund Stockholmsmässan AB (”Mässan”) arrangerar mässor,
dels i egen regi, dels åt andra mässanordnare med egna
arrangemang. Därtill upplåts lokaler, dels i samband med mässor,
dels som fristående arrangemang eller kongresser. För utställare på
mässor arrangerade av Mässan och, i tillämpliga delar, förhyrare av
lokaler enligt ovan (gemensamt ”Utställare”), gäller dessa allmänna
villkor.

Utställaren äger inte rätt att återfå erlagd monterhyra eller del därav,
eller erhålla annan ersättning av Mässan för kostnad eller skada –
direkt eller indirekt – som kan uppstå med anledning av Mässans
beslut enligt ovan.

Dessa allmänna villkor gäller för hyra av monterplats samt för
samtliga övriga av Mässan tillhandahållna tjänster, tekniska och
andra, inklusive lokalhyra, där inte annat särskilt anges. Vid konflikt
mellan dessa allmänna villkor och särskilda villkor för av Mässan
tillhandahållen tjänst skall de senare äga företräde.

Det är inte tillåtet för Utställaren att:
a) utan tillstånd av Mässan sälja över disk mot kontant betalning
eller mottaga handpenning
b) utan tillstånd av Mässan sprida reklam utanför den egna montern
c) utan tillstånd av Mässan genom skyltning inom mässområdet
hänvisa till utställning utanför mässområdet
d) i montern eller på annan plats inom mässområdet bedriva eller
tillåta politisk propaganda
e) ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och
försäljning på sätt som strider mot Internationella Handelskammarens
grundregler för reklam eller som stör andra utställare eller besökare.
All muntlig och skriftlig marknadsföring skall vara vederhäftig och
förenlig med tillämplig marknadsföringslagstiftning
f) bedriva aktiviteter eller genomföra demonstrationer som Mässan
bedömer genom sin ljudnivå negativt påverkar annan utställares
möjligheter att demonstrera sitt utbud av produkter, varor eller
tjänster.

2. Avtalet Bokning Bokning av monterplats för en mässa eller
förhyrning av lokal, liksom dessa villkor, är, oavsett bokningens form
genom särskild för detta ändamål upprättad blankett, via Internet, per
telefon, per telefax eller på annat sätt, bindande för Utställaren.
Mässan har rätt att pröva och, utan motivering, neka eller ställa upp
särskilda villkor för Utställares deltagande i visst evenemang.
För Mässan bindande avtal uppkommer i och med att Utställaren
tillställs orderbekräftelse, som även kan utgöras av Mässans faktura.
Avviker orderbekräftelse från bokningen skall Utställaren skriftligen
påtala detta inom 10 (tio) dagar från orderbekräftelsens/fakturans
datering. Görs inte detta är Mässan och Utställaren bundna av
innehållet i orderbekräftelsen. Påtalar Utställaren avvikelse inom
sagda tid skall Mässan antingen korrigera avvikelsen eller förklara
avtalet ogiltigt.
Utställarens angivelser, på bokningsblankett eller motsvarande, om
placering och storlek på monter är endast önskemål. Mässan tilldelar
Utställaren slutlig monterplats baserat på användningen av
utställningshallarna, bransch- eller intresseindelning. Tidpunkt för
anmälan saknar härvid betydelse. Mässan äger alltid rätt att justera
och omdisponera layout av hall. Att tilldelad monterplats inte
överensstämmer med Utställarens önskemål skall således aldrig
anses som att orderbekräftelsen avviker från bokningen.
Mässan äger rätt att skriftligen säga upp avtalet med Utställaren till
omedelbart upphörande i händelse av Utställarens dröjsmål med
erläggande av betalning.
Avbokning Utställaren har alltid rätt att kostnadsfritt avboka
monterplats upp till 10 (tio) dagar från den först erhållna av första
orderbekräftelse (avsändardatum) eller första faktura (fakturadatum).
Vid senare avbokning debiteras Utställaren 100 (etthundra) procent
av monterhyran om inte annat angivits i orderbekräftelsen eller
fakturan. I inget fall återbetalas erlagd anmälningsavgift.
För avbokning av lokaler gäller såvitt avser A-, B- och C-salar,
Victoriahallen samt lokalerna K1, K2, K11, K16/17 och K21 att
Utställare debiteras 10 (tio) procent vid avbokning mer än fyra
månader före första dag för nyttjande, 50 (femtio) procent vid
avbokning mer än tre månader före första dag för nyttjande, 75
(sjuttiofem) procent vid avbokning mer än två månader före första
dag för nyttjande samt 100 (etthundra) procent om lokalen avbokas
mindre än två månader före första dag för nyttjande. Vid avbokning
av övriga lokaler debiteras Utställare 50 (femtio) procent vid
avbokning mer än fyra veckor före första dag för nyttjande, 75
(sjuttiofem) procent vid avbokning mer än tre veckor före första dag
för nyttjande samt 100 (etthundra) procent om lokalen avbokas
mindre än tre veckor före första dag för nyttjande.
Monterplats eller lokal får ej helt eller delvis upplåtas till annan utan
tillstånd av Mässan.
Utställaren förbinder sig att följa dessa allmänna villkor och övriga
särskilda villkor och anvisningar som kan komma att utfärdas av
Mässan.
3. Utställarens användning av monter eller lokal m.m.
Före mässan/konferensen Monterplatsen skall ha tagits i besittning
senast 24 (tjugofyra) timmar innan mässan startar. Skulle så ej ske
äger Mässan rätt att nyttja monterplatsen på annat sätt. Utställaren
skall ha montern iordningställd 12 (tolv) timmar före mässans början.
Monterplatsen får ej tas i besittning förrän anmälningsavgiften,
monterhyra och eventuella andra avgifter enligt orderbekräftelsen
samt i förekommande fall senare gjorda beställningar är till fullo
betalda. Tillträde till förhyrd lokal lämnas ej förrän 70 (sjuttio) procent
av lokalhyran och eventuella andra avgifter enligt orderbekräftelsen
är till fullo betalda.
Utställaren ansvarar själv för designen, uppbyggnaden och
dekorationen, samt nedmonteringen, bortforslandet och
renhållningen av sin monter. Mässan tillhandahåller mot särskild
ersättning genom Eventservice allt från enskilda produkter till
kompletta montrar. Beställning från Eventservice görs antingen på
särskild beställningslista eller via www.stockholmsmassan.se.
Konferenslokaler, kursrum, sammanträdesrum och kontorsrum är
standardmöblerade med de antal platser som är angivna i prislistan
samt utrustade enligt förteckning i prislistan, som finns tillgänglig på
www.stockholmsmassan.se.
Under mässan/konferensen Montern skall uppfylla de krav som ställs
i av Mässan upprättade Tekniska Bestämmelser. Dessa kan
rekvireras från Mässan och finns tillgängliga på
www.stockholmsmassan.se. Därtill får montern (inklusive sådana i
två våningar) samt dekorationer, exponeringsytor för reklam och
dylikt, inte överstiga de maximihöjder som är bestämda för
utställningen ifråga utan tillstånd av Mässan.
Utställaren skall hålla sin monter i bästa skick och på begäran av
Mässan på egen bekostnad förbättra densamma om Mässan anser
att den inte uppfyller skäliga kvalitetskrav.
Förhyrd lokal skall väl vårdas och återlämnas i samma skick som vid
tillträdet. Utställaren skall ersätta skador som Utställaren eller någon
för vilken han svarar vållat på förhyrd lokal.
Endast sådana föremål som av Mässan bedöms överensstämma
med den aktuella mässans inriktning och uppfyller skäliga
kvalitetskrav får utställas. Skulle ett utställt föremål av Mässan inte
anses uppfylla nyssnämnda krav, åligger det Utställaren att
omgående och på egen bekostnad avlägsna föremålet från montern.

Mässan har en ovillkorlig rätt att avvisa en Utställare eller vissa
utställda föremål. Avvisning sker på utställarens bekostnad.

Vid förhyrning av lokal för kommersiell verksamhet skall särskilt avtal
upprättas mellan Mässan och Utställaren. Utställda varor får ej
avlägsnas under pågående utställning utan speciellt tillstånd från
Mässan.
Det är ej tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller annat
som Mässan betecknar olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Utställda
varor skall vara i överensstämmelse med behöriga myndigheters
och/eller kontrollorgans bestämmelser och skall där så erfordras vara
försedda med godkännande från sådana myndigheter eller organ.
Utställare erinras om sina skyldigheter i enlighet med tillämplig
arbetsmiljölagstiftning.
Vid överträdelse av någon av ovan angivna bestämmelser gällande
under viss mässa eller konferens äger Mässan om erforderligt, vidta
korrigerande åtgärder på Utställarens bekostnad.
Efter mässan/konferensen Föremål som kvarlämnats i montern,
förhyrd lokal eller inom Mässans område efter sista utflyttningstid kan
Mässan låta bortföra på Utställarens ansvar och bekostnad.
Såsom säkerhet för fullgörandet av samtliga förpliktelser gentemot
Mässan, som Utställaren har eller kommer att få, har Mässan rätt att
innehålla Utställarens föremål till dess full betalning sker.
4. Utställarens ansvar Utställaren svarar för all skada uppkommen
på grund av till Utställaren eller till dennes personal hänförliga
omständigheter.
Bryter Utställaren mot dessa allmänna villkor eller andra särskilda
villkor för tjänst som tillhandahålls av Mässan kan han med
omedelbar verkan avstängas från deltagande i pågående och
kommande evenemang. Utställaren skall även så svara för avtalad
hyra. Uppkommer skyldighet för Mässan att till stat eller kommun
utgiva skatter eller andra pålagor, beräknade på enskild Utställares
hyra eller andra avgifter för deltagande i mässa eller konferens, skall
Utställaren utge ersättning härför till Mässan.
Utställaren görs särskilt uppmärksam på att av Mässan genom
Eventservice tillhandahållen kommunikationsuppkoppling inte
omfattar något skydd mot intrång eller ”datavirus” utan att
införskaffande av därför erforderligt skydd i form av ”brandväggar”
m.m. i sin helhet är Utställarens ansvar.
5. Mässans ansvar Kan Mässan inte tillhandahålla avtalad
monterplats, är Utställaren skyldig att underkasta sig de jämkningar i
plats och utrymme som av omständigheterna skäligen kan påkallas.
Kan Mässan överhuvudtaget inte erbjuda monterplats, äger
Utställaren endast rätt att återfå inbetald monterhyra och samtliga
övriga avgifter.
Mässan ansvarar inte för i Utställarens monter utställda föremål eller
dekorationer, oavsett om skada uppkommit genom fel eller
försummelse av Mässan eller av personal för vilken Mässan
ansvarar. Mässan ansvarar ej för material, kläder eller utrustning som
tillhör Utställaren eller tredje man och förvaras i lokaler som upplåtits
av Mässan.
Mässan har ej heller något ansvar för visst evenemangs
kommersiella genomslag eller framgång, antal utställare eller
besökare eller förekomsten av vissa strategiska utställare.
Skulle, på grund av omständigheter utanför Mässans kontroll,
inskränkning med avseende på uppvärmning, tillhandahållande av
elström, vatten, kommunikationsuppkoppling, elektroniska eller
webbaserade tjänster eller andra av Mässan tillhandahållna faciliteter
ske, är Utställaren ej berättigad återfå monterhyra, lokalhyra eller del
därav. Utställaren är ej heller berättigad till någon form av
skadestånd. I händelse av inskränkning enligt ovan på grund av
omständigheter inom Mässans kontroll är Mässans ansvar begränsat
till återbetalning av för sådan facilitet till Mässan erlagd ersättning.
I de fall katalog eller annan sammanställning av information rörande
visst evenemang upprättas, oavsett form, tryckt eller elektronisk,
frånsäger sig Mässan allt ansvar för eventuella felaktigheter däri.
Mässan friskriver sig från allt ansvar för skador eller ålägganden till
följd av att dessa allmänna villkor eller häri angivna bestämmelser ej
följts, eller godkännande från Mässan ej inhämtats. Utställaren skall
själv svara för samt ersätta Mässan för alla utgifter och skador till
följd härav.
Skulle, till följd av krig, upplopp eller terrorhandling, myndighets
åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning,
konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller
olyckshändelse av större omfattning eller annan härmed jämförlig
händelse, Mässan nödgas ställa in eller skjuta upp visst evenemang,
återbetalas ej erlagd hyra. Utställaren äger så snart evenemanget
kan avhållas, rätt till förtur avseende monterplats eller i
förekommande fall motsvarande lokal samt befrielse från erläggande
av anmälningsavgift. Härutöver äger Utställaren ej rätt till någon form
av skadestånd.
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Mässans ansvar gentemot Utställaren är begränsat till vad ovan
angivits, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger. Mässan
skall aldrig vara ansvarig för Utställarens indirekta skador. Mässans
skadeståndsansvar skall inte i något fall överstiga 5 (fem)
prisbasbelopp enligt lagen (1962:382) om allmän försäkring.
6. Betalningsvillkor Anmälningsavgift, monterhyra och övriga
eventuella avgifter skall betalas i förskott, före berörd mässa. Hyra för
lokal och övriga därtill hörande avgifter skall om ej annat avtalas
erläggas med 70 (sjuttio) procent i förskott och 30 (trettio) procent
efter berört evenemangs genomförande.
Betalning för tjänster från Mässans Eventservice skall erläggas, om
inte annat angetts vid bekräftelse, i efterskott, mot faktura 15 (femton)
dagar netto. Reklamation av sådana tjänster skall ske utan dröjsmål
och vara Mässan tillhanda senast 10 (tio) dagar efter fakturadatum.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 1,5 (en och en
halv) procent per månad.
7. Övrigt Utställaren medger att tillgängliga uppgifter om honom får
lämnas till tredje man.
Utställaren medger att Mässan utan särskilt tillstånd från Utställaren
fritt får göra ljud- och/eller bildupptagningar av de produkter,
budskap, filmer, presentationer, framföranden, personer eller annat
som representerar utställaren eller som utställaren visar på mässan.
Mässan äger därefter rätten att fritt publicera resultatet av sådana
upptagningar i eget PR- eller marknadsföringssyfte. Mässan svarar
själv för erforderliga tillstånd för sådant nyttjande från berörda tredje
parter.
Rubrikerna i dessa allmänna villkor är endast avsedda som ett stöd
för läsningen och skall inte påverka tolkningen av desamma.
Underlåtenhet från Mässan att någon gång åberopa dessa villkor
skall ej uppfattas som någon eftergift av sådan rätt. Ej heller skall
eftergift av avtalad rättighet eller anspråk vid något tillfälle, oavsett
orsaken därtill, innebära att Mässan avsagt sig rätten att senare
åberopa samma avtalsbestämmelse.
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av parternas avtal
och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av
allmän domstol med Stockholms Tingsrätt som första instans. Svensk
rätt är tillämplig på avtalet.

Sammanfattning av Utställningsförsäkring

Inkl. transport- och tjänstereseförsäkring i samarbete med
Länsförsäkringar.
Fullständiga försäkringsvillkor se: www.stockholmsmassan.se under
FÖR UTSTÄLLARE.
För den som tecknar utställningsförsäkring gäller:
Vem gäller försäkringen för Försäkringen gäller för
försäkringstagare som ägare till försäkrat utställningsföremål samt
förhyrt utställningsmaterial för vilket utställaren står risken.
Försäkringen gäller även för samutställare, representerade företag
samt annan ägare av försäkrat utställningsföremål då de inte kan få
ersättning genom annan försäkring.
Försäkringen inkluderar även en tjänstereseförsäkring som omfattar
läke- och resekostnader, personligt gods, olycksfallsförsäkring,
kapitalbelopp vid dödsfall och invaliditet, enligt Allmänna
försäkringsvillkor TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING.
När gäller försäkringen Försäkringen gäller för skada som inträffat
under den tid försäkringen varit i kraft. Försäkring inkl. transport
börjar då utställningsföremålet för genomförande av den försäkrade
transporten lämnar förvaringslokalen eller upplagsplatsen på den ort
där transporten ska börja, fortsätter under normal transport samt
därmed sammanhängande lastning, omlastning och lossning,
fortsätter under utställning och uppehåll i samband därmed.
Fortsätter under normal återtransport utan oskäligt uppehåll till
bestämmelseorten och upphör vid den av följande tidpunkter som
först inträffar
-utställningsföremålet har införts på den avsedda förvaringsplatsen,
-utställningsföremålet har mottagits av den försäkrade på annan ort,
-den försäkrade har disponerat över utställningsföremålet på annat
sätt,
-30 dagar har förflutit från det utställningen avslutades.
Var försäkringen gäller Försäkringen gäller inom EU/EFTA. För
försäkringstagare utanför EU/EFTA gäller försäkringen endast på
mässområdet.
Försäkringsbelopp och Självrisk Försäkringen gäller upp till det
försäkringsvärde som Stockholmsmässan angivit. Höjning av
försäkringsbeloppet kan tecknas mot tilläggspremie. Självrisken är
1.000 SEK per skade-/stöld tillfälle. Vid inbrott i och stöld ur egna
fordon/släp är självrisken 20% av skadebeloppet dock lägst 5.000
SEK.

Ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkringen omfattar
skadeståndsskyldighet enligt gällande skadeståndsrättsliga regler för
person- och sakskada samt förmögenhetsskada som är en följd av
enligt villkoren ersättningsbar person- eller sakskada. Skada genom
försåld produkt omfattas inte. Försäkringen omfattar verksamhet för
Stockholmsmässans utställare i samband med mässor i
Stockholmsmässans lokaler. Utställarna har ingen regressrätt mot
denna försäkring genom sina eventuella egna ansvarsförsäkringar.
Försäkringsbeloppet utgör 10.000.000 SEK per skada och
20.000.000 SEK per försäkringsår. Självrisken är 20 (tjugo) procent
av basbeloppet. I övrigt hänvisas till villkor A140.
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Stockholmsmässan ABs allmänna villkor finns även
på: www.stockholmsmassan.se

