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Praktisk information till samtliga utställare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mässlokal: Restaurang Kärranäs Kärrastrandvägen 119 45176 Uddevalla
Telefon: 0522-58 01 00
Parkering
I anslutning till mässlokalen finns gott om parkeringsplatser både för utställare och besökare.
Värdar och värdinnor finns i lokalen under hela mässan.
Telefon Marianne 070-561
561 44 25, telefon Clas 070-550
070
34 11
Gratis WiFi finns i mässlokalen.
kalen.
Låst rum för utställares värdesaker finns i mässlokalen. Nyckel finns i kassan.
Kaffe för utställare finns hela dagen i ovanstående lokal.
Lunch för er som har förbokat serveras mellan kl 13.00 – 15.00.
Pris 125:- (inkl moms). Betalas via separat faktura.
Is finns att hämtaa utanför mässlokalen.
Tillträde till lokalen: fredag 29/1 kl 11.00. lördag 30/1 kl 11.00
Lokalerna larmas och låses mellan fredag-söndag
fredag
Ta med grenuttag och förlängningssladd. Eluttag finns.
Skylt med företagsnamn och QR-kod
QR
med länk till mässkatalogen finns
inns på varje bord.
Leveranser innan mässan enligt överenskommelse med Restaurang Kärranäs.

Information till utställare som inte har alkohol i sin monter:
•
•
•

Kvitto måste lämnas till betalande kunder!
Kolla med Skattemyndigheten vad som gäller för ditt företag
företag avseende kassaregister
Tillgång till kylrum finns i anslutning till mässlokalen

Information till alkoholutställare:
•
•

•
•
•

Smakprover på alkoholdrycker endast mot kupong . Enligt Svensk alkohollag gäller små
smakprover! Markera på ert bord hur många kuponger varje dryck ”kostar”.
Ingen åldersgräns för tillträde till mässan. Därför viktigt att samtliga har koll på ålder och
berusningsgrad! 18-årsgräns
årsgräns gäller för provsmakning av alkohol! Födda 1999-01-27
1999
eller tidigare.
Kolla legitimation vid tveksamheter!
Branschgäster med serveringstillstånd kommer att bära namnskylt! Deras kuponger är
färgmarkerade och ska ju inte faktureras.
För alkoholhaltiga drycker som medtas till mässan: Skriv en följesedel till Restaurang Kärranäs
Samla alla mottagna kuponger i brunt
brunt kuvert. Skriv utanpå kuvertet: Företagsnamn, Antal
redovisade kuponger samt Mängd serverad alkohol. Inlöses till 80 % i efterskott

Välkomna till en trivsam och för er alla en lönande mässa!

