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Allergier 
Avanmälan

Betalning
Besökare
Byte av monter

Datorer
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Heta arbeten
Hö och dylikt
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Kopiering
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Lokal

Marknadsföringslokal
Mat att laga
Mat att sälja
Mat att äta
Mellanmål
Matta
Matt-tejp
Mikrovågsugn
Mobiltelefoner och andra värdesaker
Montern
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Monterkarta
Motorfordon (även gasoldrivna)
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Parkering
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Påsar
Prisutdelning och Invigning

Rökbildning
Rökelse
Rökning

Scen
Skateboard
Spis och ugn
Sprayfärg
Strykjärn
Städning
Säkerhet och bevakning

Tak
Tider
Transport med kollektiv trafik
Tävlingar

Unga Ögon personal
Utvärdering

Verktyg
Visning av videofilm
Värdesaker
Växter
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MARKNADSFÖRINGSMATERIAL
Marknadsföringsmaterial såsom flyers, posters, visitkort osv får lov 
att delas ut på mässan. Det är förbjudet att sätta upp marknads-
föringsmaterial inom mässans lokaler. Det är inte heller tillåtet att 
klistra eller tejpa fast material på golv och väggar.

MAT ATT LAGA
Det är inte tillåtet att laga mat på mässan. Det är livsmedelverkets 
krav.

MAT ATT SÄLJA
Det är inte tillåtet att sälja mat på mässan såvida det inte är företag-
ets produkt. Vi har ett avtal med Sundspärlan som erbjuder dessa 
tjänster.

MAT ATT ÄTA
Café kommer att finnas, se ”Lunch” ovan.

MELLANMÅL
Sälja på en mässa är krävande. Vi rekommenderar att ni tar med er 
pengar till lunch eller egen matsäck. Mat får dock endast ätas vid 
Café området.

MATTA
Forza eller Sundspärlan har inga mattor att låna ut. Tänk på att ta 
med er detta själva.

MATT-TEJP
Det är inte tillåtet att använda mattejp eftersom golvet är av parkett.

MIKROVÅGSUGN
Vid behov av mikrovågsugn i er monter, vänligen kontakta oss för 
samråd.

MOBILTELEFONER OCH ANDRA VÄRDESAKER
Forza och Sundspärlan ansvarar inte för era värdesaker under 
mässan. Ha uppsikt över era värdesaker.

MONTERN 
Det är förbjudet att byta montrar. Detta för att besökare och juryn 
ska hitta till er monter. UF-företagare: 1 m djup, 2,5 m hög och 2 m 
bred.
Framtidspilot: Två väggar, 1*1m djup och 2,5 m hög. Det är inte tillåtet 
att överskrida golvytan med materialet eftersom gångarna ska vara 
fria ytor. Ni får dock stå utanför er yta. Allt material för montern får 
ni ta med jälva.
Monterväggarna är uppsatta när ni kommer till mässan. De är vit-
målade masonitskivor på regelstomme. Vi kan inte garantera till 100 
% att måtten på väggarna stämmer överens, de har använts många 
gånger så det kan skilja på några
millimeter.
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Ni får inte tapetsera eller limma direkt på väggarna. Ni får inte bygga 
högre än monterns höjd på grund av säkerhetsskäl. Ni får inte låta 
material (stolar, bord, mattor, fotspår som leder till er monter) gå 
utanför monterns yta. Monterväggarna håller inte för upphängning 
av tyngre föremål, endast lättare tavlor och reklammaterial.
Ni får använda häftstift, tejp, häftmassa, häftklamrar och nubb på 
monterväggarna, men inte skruvar eller större spikar. Om ni gör 
skadan utan att återställa monterväggarna till ursprungligt skick deb-
iteras ert UF-företag kostnaden för att återställa dem.

MÅLNING AV MONTER
Målning av monter är inte tillåtet. De är redan målade i vit färg.
En monter kostar runt 10 000 kr så var rädd om den! Det är onödiga
kostnader för ert företag om ni inte är försiktiga.

MONTERKARTA
Monterkarta kommer att skickas ut i slutet av januari. Där får ni ett 
monternummer och en monterkarta för att hitta er plats. Om ni inte 
förstår kartan vänligen kontakta
oss.

MOTORFORDON (ÄVEN GASOLDRIVNA)
Det är tillåtet att ha motorfordon i montern. Tänk på att inte över-
skrida ert montermått. Motorfordon får inte drivas och måste rullas 
in i lokalen. Ingen motor får vara på.

MUSIK
Musik får inte spelas i montern. Ljud i presentationer, TV-spel osv får 
inte förekomma. Om ni vill att kunden ska lyssna på ett specifikt ljud, 
använd hörlurar.

NAMNSKYLTAR
Alla deltagare rekommenderas att ha namnskyltar på sig under 
mässan för att underlätta för kunderna och juryn.

PARKERING
Parkering finns tillängligt utanför Sundspärlan. Det är förbjudet att 
parkera i rondellen av säkerhetsskäl.

PLASTSÄCKAR
På grund av brandrisk är det inte tillåtet att använda svarta plast-
säckar på någotsätt i montern, de är mycket brandfarliga.

PÅSAR
Det rekommenderas att ni har påsar till köparna att bära hem era 
varor i. Tänk på att ta med egna påsar.

PRISUTDELNING OCH INVIGNING
Forza kommer att hålla ett välkomsttal cirka 30 min innan mässan 
öppnar för allmänheten. Vi samlas vid scenen. Prisutdelning kommer 
att ske vid scenen efter
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SÄKERHET OCH BEVAKNING
Forza eller Sundspärlan ansvarar inte för era värdesaker både innan, 
under och uner mässan.

TAK
Önskas ett tak på er monter vänligen kontakta oss.

TIDER
09.00 Dörrarna öppnas för monterbygge
14.00 Montern ska vara färdigbyggd
14.30 Forza hälsar er välkomna
15.00 Mässan öppnar för besökare – Fri entré
19.00 Mässan stänger för besökare
19.10 Prisutdelning

Ca 19.30 Rivning och städning av montrar

TRANSPORT MED KOLLEKTIVTRAFIK
Det går en buss från Knutpunkten i Helsingborg, Linje 93 mot Långe
berga,  som  stannar  precis  utanför  Sundspärlan  med  hållplatsen 
Sundspärlan.  Annat  alternativ  är  att  ta  buss  linje  3  mot 
Elineberg/Humlegården. Hoppa av vid Närlunda norra,  korsa gatan 
och följ nedförsbacken till vänster. Innan tunneln, vänd åt höger och 
gå upp för backen. Så ser du Sundspärlans nedre ingång.

TÄVLINGAR
Tre  tävlingar  kommer att  pågå under mässan.  En  jury  kommer gå 
runt och bedöma.
Bästa  Säljare:  Enskilt  pris  till  den  starkaste marknadsföraren  av  sitt 
företag.
Bästa  Monter:  Kommer  att  bedömas  på  monterns  utseende, 
marknadsföring, samarbete och drivkraft.
Bästa  Framtidspilot:  Kommer  att  bedömas  på  monterns  utseende, 
marknadsföring, samarbete och drivkraft.

UTVÄRDERING
En utvärdering av mässan kommer att skickas ut genom en länk till 
en enkät. Precis som med anmälningen.

VERKTYG
Alla verktyg, material och utrustning som ni behöver för att bygga er 
monter och städa efter er måste ni ta med er själva. T.ex hammare, 
sax,  tejp,  sandpapper,  dammsugare,  sopkvart,  tång,  häftapparat, 
tråd,  nubb,  papper,  pennor,  sopkvast och  skyffel m.m. Ta även med 
verktyg till att ta bort eventuella häftklamrar till städningen. Tänk på 
att även ta med plåster och huvudvärkstabletter osv. Forza har  inte 
några verktyg eller annat material att låna ut.

V.U.T

Bästa Varumärke: Kommer att bedömas på företgets helhet.
Deadline för tävlingsbidrag: 5 januari    



VISNING AV VIDEOFILM
Filmvisning får endast genomföras i enlighet med gällande upphovs-
rättslag. Det är t.ex inte tillåtet att visa filmer som är inköpta eller 
hyrda i butik, eller filmer som är kopierade från TV. Det är tillåtet att 
visa s.k trailerkassetter. Film som ni spelat in själva får ni givetvis 
visa. Eventuellt ljud ska vara avstängt eller avlyssnas i hörlurar.

VÄRDESAKER
Lämna inga värdesaker i bilen eller obevakat i er monter! Forza eller 
Sundspärlan ansvarar inte för era värdesaker.

VÄXTER
Det är tillåtet att ha växter i montern, dock inte hö, halm, granris, löv 
eller liknande pga brandrisken och allergier.

Med reservation för eventuella ändringar

Klara Lindekrantz och Valentina Chan


