Mini wood
Montern är ett exempel på 6 kvm.

FÖLJANDE INGÅR
• Trävägg i sektioner om 1 x 2,5 m i bakkant samt
0,5 m vägg mot montergranne.
• Målning av trävägg i valfri NCS-färg.
• Hyrmatta i rutor om 50 x 50 cm.
15 valfria färger.

• Möbler, fritt urval ur gällande Eventservicekatalog.
• 1 elanslutning 230V, 10A, max 2000W.
• 1 spotlight per löpmeter bakvägg.
• Städning under eventet.

• Skylt på bakvägg med valfritt tryck, storlek
100 x 28,5 cm.

PRIS MONTERPAKET
(Inkl. monterhyra)

Monterpaket 6 kvm
Anmälningsavgift

14 430 kr exklusive moms
2 500 kr exklusive moms

För betalningsvillkor se Stockholmsmässans allmänna villkor och
orderbekräftelse. En förutsättning för att du ska erhålla dessa
priser är att du beställer hela paketet och ev. önskade tillval vid
samma tillfälle. Beställning kan även göras i Eventplanner.

Vid beställning senast 2017-09-14 gäller det lägsta priset på
byggnation och monterutrustning. Därefter sker ett påslag på
priset med 30%. Mer information finns på stockholmsmassan.se
resp. eventets webbplats.

För mer information – Kontakta Eventservice på telefon 08-749 44 44 eller e-mail eventservice@stockholmsmassan.se

Beställning: Mini wood
HYRMATTA, SKYLT OCH FÄRG PÅ VÄGG
Färg på matta:
 Svart
 Röd
 Blå

 Ljusblå
 Grå
 Beige

 Grön
 Grafit
 Mörkblå

 Gul
 Orange
 Klarröd

 Sand
 Brun
 Klargrön

Skylt - Ange text: ________________________________________________________________________________________________________________________________



Ange teckenfärg och teckensnitt: __________________________________________________________________________________________________________


Logotyp - Grafiskt original skickas som vektoriserad eps-fil till eventservice@stockholmsmassan.se

Färg på vägg: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(NCS-kod)

Här fyller du i de artiklar du vill beställa ur vårt sortiment.
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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.
Önskar du en annan fakturaadress eller har ändrat fakturaadress vänligen fyll i även nedanstående uppgifter.

Organisations- eller personnummer
Adress
Postnummer

		Ort

Gör din beställning i Event planner eller maila beställningen till eventservice@stockholmsmassan.se

