Information till dig som är utställare 7-15 juli 2018

Det närmar sig årets höjdpunkt – Falsterbo Horse Show.
Nedan följer information till er som är utställare. En del information kanske är självklar medan annan
kan vara till nytta i era förberedelser.
Utställningen är utomhus under alla dagar.
Frågor gällande mässan samt bokning av tält och golv:
Kontaktperson: Mässchef, Mårten Larsson
tfn: 0708-41 84 04 eller utstallare@falsterbohorseshow.com
För efterbeställningar som golv, stolar, bord och rullstolsramp till monter:
Tältleverantör Liveside, kontaktperson: Tobias Ternstedt
Tfn. 070-338 61 29 eller tobias@liveside.se

Monterbyggnad
Fredag 6/7

kl 09.00 - 21.00

Lördag 7/7

kl 08.00 - 09.00 samt 18.00 - 21.00

Mässans öppettider
Lördag 7/7

09.00 – 18.00

Söndag 8/7

09.00 – 18.00

Måndag 9/7

09.00 – 18.00

Tisdag 10/7

09.00 – 18.00

Onsdag 11/7

09.00 – 18.00

Torsdag 12/7

09.00 – 18.00

Fredag 13/7

09.00 – 19.00

Lördag 14/7

09.00 – 20.00

Söndag 15/7

09.00 – 17.00

.

Transporter till och från utställningsområdet
Från lördag 7/7 till söndag 15/7 ska transporter ske innan och efter tävlingarnas början respektive slut.
Från och med måndag 9/7 öppnar utställningsområdet kl 07.30 och stänger ca kl 19.00.
Vissa dagar pågår tävlingarna längre.

Ackreditering/Band
Till 25 kvm utställningsplats ingår 4st utställarband för personal samt 1 extra band för varje extra
25kvm bokad yta. Extraband kan beställas för 1030 SEK ex moms.
OBS! Banden är personliga och personal på vårt ankomstsekretariat sätter på varje band.
Namn på personer som skall ackrediteras till utställning mailas till kontor@falsterbohorseshow.com
senast 3/7.
Öppettider ackreditering:
Fredag 6/7
kl. 12.00 - 21.00
Lördag 7/7
kl. 08.30 - 21.00
Söndag 8/7 kl. 07.30 - 21.00
9/7-15/7
kl. 07.30 - tävlingarnas slut

Bankomat
Det finns INTE bankomat på evenemangsområdet. Närmaste bankomat finns utanför ICA i Skanör.
Vi rekommenderar andra betalsätt genom t ex babs, iZettle eller Swish.

Catering
Önskar ni bjuda era kunder på någon form av förtäring i er monter, vänligen kontakta Caterevent,
Tel. 040-48 33 00, e-mail info@caterevent.se

El / wifi
Det finns möjlighet som utställare att ansluta sig till våra elcentraler som är uppställda på området
(max 20m från er monter) OBS! medtag egen kabel för utomhusbruk max 20m. Falsterbo Horse Show
har en elektriker på området som man kan ringa om det uppstår problem, Tommy Landgren tel +46
705 47 10 60.
Falsterbo Horse Show tillhandahåller även ett trådlöst internet för utställare. Kvaliteten på
anslutningen beror ofta på den egna datorns antenn (Lan-antenn). Falsterbo Horse Show har ej
personal som kan tillgodose utställares dataproblem.

Godsmottagning
Om större paket/gods ska skickas görs detta direkt till tävlingsplatsen till vår godsmottagning för
ankommande gods.
Var noga med att märka godset med företagsnamn, monternummer, er kontaktperson samt
mobilnummer så att godset kommer fram rätt.
Godsmottagningen öppnar månd 2/7 kl. 09.00 och stänger onsd. 18/7 kl. 15.00.
Godsadress: Falsterbo Horse Show Arena
Clemensagervägen
239 42 FALSTERBO
Tel: 0703-48 33 02

NYHET Inbjudningskort med företagslogo
Det finns möjlighet att beställa era egna inbjudningskort som gäller som entré till valfri dag att använda
till kunder och gäster.
Pris 190SEK/st inkl. moms. Minsta order 20st.
Senaste dag för beställning 1/6.
Skicka in er order tillsammans med logo i eps format till elisabeth@falsterbohorseshow.com samt
komplett fakturerings- och gatuadress (vi levererar med Schenker).

Ljud, ljus och bildteknik
För bokning kontakta Highway: Daniel Schönbeck
E-mail: info@highway.nu tel. 010-333 31 07

Logi
För boende under tävlingsveckan så titta på www.falsterbohoseshow.com under rubriken Äta & bo.
Camping – ny operatör
Kontakta Falsterbo Resort
E-mail: info@falsterboresort.se tel. 040-602 40 20
DET ÄR INTE TILLÅTET ATT BO INNE PÅ TÄVLINGSOMRÅDET.

Parkering
Utställarbanden ger även möjlighet att parkera ett fordon på utställarparkeringen som ligger i nära
anslutning till mässområdet. Tänk på att där är begränsat antal platser så försök att samåka.
Husvagnar eller husbilar är ej tillåtna på utställningsområdet eller på parkeringen intill.

Rum för utställare
Uppe på Ulla Håkanson läktaren (dressyr) finns ett rum för utställare där det finns möjlighet att sitta
ned, ta en paus med en kopp kaffe. Utställarbandet ger access för att komma upp till rummet. Här
finns även permanenta toaletter.

…………………………………………………..
After Ride – boka nu
Falsterbo Horse Show fortsätter även kvällstid…
Mingel, Mat & Musik
Torsdag, fredag & lördag kväll efter tävlingarna startar After Ride i VIP-tältet. Här kan ni äta, ta en
drink och njuta av utsikten och stämningen. Maten lagas av några av Sveriges bästa kockar. Vi
garanterar en smakupplevelse utöver det vanliga!
På torsdag & lördag serveras vår berömda grillbuffé och på fredagen serveras traditionsenligt vår
berömda skaldjursbuffé.
Kvällarna blir fullbokade redan innan tävlingarna börjar, så planerar ni bjuda in kunder, kollegor eller
vänner, är det en god idé att göra bordsbeställningen redan nu för att försäkra er om plats.
Öppettider restaurang 19.30–24.00

Night Club
Från kl. 23.00 blir det nattklubb i bottenvåningen på tältet onsd-lörd. För mer information och bokning
ring 040-48 33 00 eller maila på afterride@caterevent.se

Steakhouse
Steakhouse har öppet både dag och kväll under evenemanget. Bordsbokning på 0765-91 42 15
falsterbo@caterevent.se

Hjärtligt välkommen till oss i sommar!

