UTSTÄLLARINFORMATION
Besöksadress

Clarion Hotel Stockholm
Ringvägen 98
118 60 STOCKHOLM

Godsadress

Skansbrogatan 2 (max takhöjd i tunneln 470 cm)
118 60 Stockholm
OBS! Märk alla kollin/leveranser med ert Företagsnamn samt
“KONFERENSENS/EVENTETS NAMN”, datum för konferensen samt
kontaktperson på Clarion Hotel Stockholm.
Clarion Stockholm förvarar alla leveranser fram till eventet.
Det är utställaren som beställer bud till och från hotellet, märker upp
leveranser med adresslappar och ser till att godset är packat på rätt sätt.
I samband med in- och utflyttning är det tillåtet att lasta av och på vid
lastkajen. Det är ej tillåtet att lämna bilen parkerad vid lastkajen.

Parkering

Clarion Hotel Stockholm har inga egna parkeringsplatser utan hänvisar till
närliggande garage: Q-Park Skanstull eller info om parkering på
närliggande gator: Hitta Parkering i Stockholm Stad

Teknisk fakta

Garageinfart
Dörr vid lastkaj
Lasthiss

Rökning

Är inte tillåten någonstans inne på hotellet.

Försäkring

Clarion Hotel Stockholms försäkring täcker endast hotellets egna
inventarier. Vi rekommenderar därför att Ni tecknar en separat försäkring
för utställningen/mässan – kontakta ert försäkringsbolag och fråga efter en
tillfällig mässförsäkring.

Emballage/Sopor

Varje utställare ansvarar för att inget emballage eller sopor lämnas kvar i
utställarområdet, utan det lämnas på av hotellet anvisad plats.Observera
att Clarion Hotel Stockholm inte har möjlighet att lagra gods efter mässan.
Material kan förvaras ett dygn på hotellet, efter detta debiteras 500kr ex
moms per dygn i förvaringskostnad.

315 cm hög
180 cm bred, 200 cm hög
110 cm bred, 200 cm hög
230 cm djup, maxvikt 1600 kg
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Utrustning i monter

Ett konferensbord (140*45) med duk samt 2 stolar ingår om ingen annan
förbeställning är gjord. Önskas något annat beställas, se separat prislista
för detta. Önskas el, vänligen meddela detta i förväg.
Observera att brand- och utrymningsvägar måste hållas fria från
utställningsmaterial.

Tänk på

OBS! Spikar, tejp, häftkuddar etc är ej t illåtet på hotellets väggar, golv och
tak. Ev skador som uppstår på hotellets inventarier debiteras utställaren i
efterhand. Häftmassa får dock användas.

Internet

Trådlöst Internet utan kostnad, Clarion Conference.
Eget LAN, 10 Mbit, kostnad 5000 kr/dygn

Mat och dryck

Clarion Hotel Stockholm innehar mat- och alkoholtillstånd i alla lokaler.
Därför ska all mat och dryck till montrar och lokaler beställas från hotellet.
Det är enligt lag inte tillåtet att ta med sig egna alkoholhaltiga drycker att
servera i montrar o dyl. Det är inte heller tillåtet att medbringa mat, godis,
snacks. Företagets egenbrandade reklamgodis får dock medföras.
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VÄLKOMNA SOM UTSTÄLLARE PÅ CLARION HOTEL STOCKHOLM
För utställare ingår ett konferensbord med två stolar samt duk. Önskar ni något ytterligare till
er monter ber vi er att informera oss om detta senast en vecka innan ankomst så att vi kan
förbereda för era önskemål.
……………………………………………………………………………………………………………
VILL NI HYRA UTRUSTNING?

exkl moms / ink moms

Förlängningssladd med grenuttag

40/50kr

Skål, ange storlek

24/30kr

Extra konferensbord/ståbord med duk

80/100kr

Blommor

Offert

TV eller Projektor

Offert

Ljussättning

Offert

Utställarväggar

Offert

VILL NI BJUDA PÅ NÅGOT I ER MONTER?

EXKL MOMS / INKL MOMS

Godisskål med lösgodis, per person

16/20kr

Godisskål med inslaget blandat godis, per person

20/25kr

Fruktfat per person

16/20kr

Mineralvatten/läsk, per flaska

30/37kr

Vin, flaska

284/355kr

Öl, flaska 33 cl

48/60kr

Mousserande vin, flaska

367/462kr

Chips, per person

16/20kr

Nötter och torkad frukt, per person

20/25kr

VÄLKOMNA ATT KONTAKTA OSS OM NI ÖNSKAR NÅGOT YTTERLIGARE!
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