Välkommen till Diabetologiskt Vårmöte 2019 och Aula Medica, Karolinska
Institutet i Solna

Praktisk information till våra utställare på Aula Medica den 13–15 mars 2019
Utställarområdet ligger i Aula Medica Karolinska Institutet, Nobels väg 6 och
föreläsningssalarna ligger i anslutning till utställningsområdet där kaffe och lunch serveras
under samtliga dagar.
Anmälan – utställare/monterpersonal.
Har du ännu inte anmält dig till konferensen så gör du det på www.sfdmoten.se
Som utställare har du en reducerad deltagaravgift, hör med din kollega som har bokat er
monter om koder för att anmäla sig. Sista anmälningsdag 25 februari därav i mån av plats.
Hotell
Vi har två hotell där rum är reserverade för våra deltagare på mötet
Elite Hotel Carolina Tower och Elite Palace Hotel Stockholm. Vi rekommenderar att du gör
din bokning så snart som möjligt då bokning av rum garanteras tom 30 januari och därefter i
mån av tillgänglighet. Din bokning gör du direkt med hotellen via vår hemsida
https://www.sfdmoten.se/hotell/

Vad ingår i din monter
1 konferensbord 170 x70 cm, 1 stol, el och internet. Duk ingår ej.
Beställning av extra inredning till din monter
Alla beställningar görs via vår leverantör CityExpo
http://www.cityexpo.se/SFD2019/
Tider för in- och utflyttning i utställningen
Inflytt: tisdagen den 12 mars, kl. 13.00-16.00 och onsdagen den 13 mars 07.00-09.00
Utflytt: fredagen den 15 mars kl. 12.00-16.00
Kontaktperson Aula Medica/utställning: Magnus.henninger@ki.se Tel. 08-524 85 250
Budning av montermaterial
Gods tas emot från måndagen den 11 mars mellan kl. 09.00-16.00
Upphämtning av gods sker fredagen den 15 mars fram till kl. 16.00
Större leveranser som kommer på pall skickas till vår lastkaj:
Aula Medica, Solnavägen 7B, 171 65 Solna. Tel: 08-524 85 250-, märk godset med
”Diabetologiskt Vårmöte ” Företagets namn och kontaktperson.
Observera! Inget material får skickas innan giltigt datum. Aula Medica ansvarar inte heller
för material som är kvarlämnat efter 12.00, måndagen den 18 mars.
Allt gods måste märkas tydligt med ”Diabetologiskt Vårmöte 2019”samt
utställarens/företagets namn och kontaktperson.
Vid upphämtning av gods!
Transport av gods från anläggningen beställs av utställare, gods skall vara försett med
gällande frakthandlingar samt adresslappar på samtliga kollin och vara väl emballerat.
Kom ihåg att stämma av med er budfirma så att dem hämtar och lämnar angivna tider.
Reklamblad till konferensväskan
För er som har detta värde i ert utställarpaket följ anvisningarna nedan.
Märk kollit tydligt vad det innehåller ”Reklamblad till väska” ert företagsnamn,
kontaktperson samt ”Diabetologiskt vårmöte 2019” och leveransadress. Reklambladen
måste vara oss tillhanda senast måndagen den 11 mars.
För er som skulle vilja addera reklamblad till ert utställarpaket. Hör av er till MeaConsulting
sfd2019@meaconsulting.se
Adress för bud av Reklamblad:
Att: Aula Medica Solnavägen 7B, 171 65 Solna. Tel. 08-524 85 250
Catering
All catering som ska serveras i huset måste beställas via vår restauratör.
Ingen mat eller dryck får tas med utifrån eller beställas från annan leverantör.

Parkering
Det är inte tillåtet att ställa sig på framsidan av Aula Medicas huvudentré för avlastning, alla
bilar hänvisas till lastintag på Solnavägen 7B. I närheten ligger parkeringshuset Skrufven, på
Tomtebodavägen 5B. Se bifogad parkerings karta.

Sophantering
Det åligger utställare, monterbyggare och dekoratörer att själv forsla bort emballage och
spill som uppstår vid monterbygge och demontering. Sopkärl kommer att finnas i
utställningshallen.
Tejpa och sätta på väggarna, se KI:s dokument.
Aula Medica ansvarar för allmänna ytor, vi städar ej inne i montrar, emballage och kartonger
skall krossas av utställarna och läggas på hänvisad plats.
Ansvar
MeaConsulting och Aula Medica påtar sig inget ansvar för utställningens varor, produkter,
verktyg, m.m. vare sig före, under eller efter arrangemanget. Utställaren har ansvar för all
utrustning i montern både egen och hyrd under hela konferensperioden. Detta gäller även
vid inhyrd vakthållning. Utställaren har själv ansvar att teckna lämplig försäkring för eget
skydd.

Varmt välkomna!

