OVERSIGTSKORT

FISKETORVET

Havneholmen 5, 1561 København V

LOKOMOTIVVÆRKSTEDET

Otto Busses Vej 5A, 2450 København SV

UDSTILLERGUIDE
24.-26. september 2019

PARKERING
Vi har stort fokus på, at rejsemulighederne til Lokomotivværkstedet er gode for både jer udstillere og de besøgende.
Vi anbefaler derfor at de, der bor i Københavnsområdet,
benytter offentlig transport ud til Lokomotivværkstedet.
Husk at trække en p-billet.

Fisketorvet

Otto Busses Vej 5A
Bygning OBV037
2450 København SV

Havneholmen 5
1561 København V

Der er et begrænset antal
parkeringspladser ved
Lokomotivværkstedet.

Vi henviser såvel udstillere som besøgende til at parkere i
P-huset ved Fisketorvet.

Vi anbefaler, at parkeringspladserne
holdes fri til de besøgende, således
at de nemt og bekvemt kan besøge
messen og jer udstillere.

Bemærk at disse parkeringspladser er
betalende.

Bemærk ved at blive medlem af Fisketorvets fordelsklub,
kan du parkere 4 timer gratis ved Fisketorvet. Der er
2 timers gratis parkering i forvejen, herefter koster det
kr. 15,- pr. påbegyndt time.
Din nummerplade aflæses, når du kører ind og ud af
parkeringsanlægget (P-hus eller P-tag), og registrerer
derved, hvor længe du har holdt parkeret. Det er ikke
nødvendigt at foretage dig noget ved ankomst til
parkeringsanlægget – du skal blot huske din nummerplade
ved udtjekning.
Sådan gør du:
1. Parker din bil ved ankomst
2. Tag på DiaLabXpo messe
3. Betal for din parkering efter endt besøg

dialabxpo.dk

PARKERINGSMULIGHEDER
Lokomotivværkstedet

Parkering under op- og nedbrydning
OBS: Parkering under opbygning og nedbrydning. Vi
henstiller til at der parkeres så kort tid som muligt ved
portene, max 1,5 timer. Efter af- og pålæsning parkeres
uden for området, så alle kan komme til.

Har du parkeret inden for tidsrammen for gratis parkering,
behøver du ikke foretage dig noget, og kan blot køre ud.

ÅBNINGSTIDER FOR UDSTILLERE *
Tirsdag 24. september kl. 08.00 - 17.00
Onsdag 25. september kl. 08.00 - 17.00
Torsdag 26. september kl. 08.00 - 17.00

ÅBNINGSTIDER FOR BESØGENDE **
Tirsdag 24. september kl. 09.00 - 16.00
Onsdag 25. september kl. 09.00 - 16.00
Torsdag 26. september kl. 09.00 - 16.00

*   Der vil være en nattevagt på fra mandag
23. september til torsdag 26. september.

**  Gyldigt adgangskort skal forevises.
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KÆRE UDSTILLER
Velkommen til DiaLabXpo. Vi håber, du vil få nogle gode dage
her på messen. Nedenfor finder du praktiske informationer
vedr. din deltagelse.
AFFALD
Ved Lokomotivværkstedets – port 4 – finder du affaldscontainere. Til lettere affald, plastik, plastkopper, servietter etc. er
der rundt om i hallen opstillet affaldsspande.
AKTIVITETER PÅ GANGENE
Det er ikke tilladt at uddele brochurer og andre materialer
rundt i gangene på messen. Al uddeling skal ske fra egen
stand.
AKTIVITETSPROGRAM
Aktivitetsprogram over alle tre dage finder du i informationen
ved indgangen og på Dialabxpo.dk.
ARBEJDS- OG UDSTILLERKORT
Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle, der hjælper til
under opbygning og/eller nedbrydning, bære et arbejdskort
med navn og firmanavn. Kortet skal bæres synligt og vises
ved forespørgsel ved indkørsel på messeområdet og i
Lokomotivværkstedet.
Uden arbejdskort er det ikke muligt at få adgang til
Lokomotivværkstedet. Arbejdskortet er kun gældende under
opbygning og nedbrydning. Under messen skal du anvende
dit udstillerkort.
ARRANGØRKONTOR
Bagerst i Lokomotivværkstedet finder du arrangørkontoret,
hvor messens projektledelse og personale opholder sig.
Arrangørkontoret har åbent i følgende tidsrum:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

23. september
24. september
25. september
26. september

kl. 08.00 - 22.00
kl. 07.00 - 16.00
kl. 08.00 - 16.00
kl. 08.00 - 22.00

BLOMSTER
Skal du have blomster, dekorationer mm. til din stand, har du
følgende muligheder:
Det Sorte Træ
Istedgade 112, 1650 Kbh. V, tlf. 3324 0301, detsortetræ.dk,
åbningstid: hverdage kl. 09.00-17.00
Frk. Trepile Blomster
Vesterbrogade 148 G, 1620 Kbh. V, tlf. 3323 8850, frk-trepile.dk,
åbningstid: hverdage kl. 10.00-17.30
Interflora
Tlf. 7777 7777, interflora.dk, åbningstid: hverdage kl. 08.00-17.00
BRANCHEFEST
Onsdag 25. september kl. 17.30 - 00.30 afholder vi Branchefest
for alle udstillere i Cirkusbygningen. Har du endnu ikke bestilt
billet? Kig forbi arrangørkontoret og hør om der er flere ledige
pladser.

BRANDFORHOLD
Det påhviler dig som udstiller at følge alle henstillinger fra
brandmyndighederne.
Følgende er ikke tilladt:
-  At overskride det lejede standareal, da gangarealerne er
flugtveje
-  At spærre adgangen til brandudgange, brandmateriel eller
udsyn til brandskiltning og udgange
-  At have levende lys på standen
-  At bruge baglokaler til opbevaring af emballage og tomgods
-  At udstille eller opbevare fyrværkeri, sprayflasker, flasker
med brandfarligt indhold, trykflasker mm.
Alt let antændeligt materiale, der anvendes i hallen herunder
kunstige planter og blomster skal være brandimprægneret.
OBS! Vær opmærksom på, at brug af åben ild, gaskomfur og
lignende i Lokomotivværkstedet ikke er tilladt.
EMBALLAGE OG TOMGODS
Det er ikke tilladt at opbevare tomgods på standen eller
i bagrum, men der er mulighed for at tilkøbe plads til
opbevaring af dette. Tomgods vil blive afhentet på standen
før messen og leveret igen på standen efter messen. Der
vil ikke være adgang til det opbevarede tomgods under
messen. Al tomgods skal placeres på en palle, mærket med dit
standnummer, firmanavn, kontaktperson og telefonnummer.
Vi gør opmærksom på, at du selv skal tegne forsikring af
emballage og tomgods.
Priser for opbevaring af tomgods
1 m3
pr. m3 kr. 600,2-5 m3
pr. m3 kr. 500,6-10 m3 pr. m3 kr. 400,FORPLEJNING
Besøgende har mulighed for at købe frokost i caféen og
FoodTrucken.
Forudbestilt forplejning
Under messen har du, som udstiller, mulighed for at købe
frokost i Caféen og i udstillercaféen. Hvis du har forudbestilt
mad, kan du afhente den i udstillercaféen. Morgenmaden
kan du afhente fra kl. 08.30 – oplys venligst dit standnummer.
Frokosten kan du afhente fra kl. 11.00. Du kan nyde din mad i
udstillercaféen, som findes i hallen på platformen.
Mandag 23. september på opbygningsdagen kan forudbestilt
frokost afhentes kl. 11.00-13.00.
Forudbestilte spisebilletter
Forudbestilte spisebilletter kan du afhente på arrangørkontoret fra mandag 23. september. Spisebilletterne er inkl. en
drikkevare og koster kr. 100,- pr. stk. ekskl. moms.
Ikke anvendte spisebilletter skal returneres på arrangør
kontoret senest torsdag 26. september kl. 16.15 – ellers vil du
blive krediteret for spisebilletterne.

FORSENDELSE
Post og pakker til udstillere leverer vi på standen. Alle
forsendelser skal markeres tydeligt med firmanavn og
standnummer. Hvis du mod forventning ikke modtager din
pakke, kontakt venligst arrangørkontoret.

NØDSITUATION
Opstår der en nødsituation, hvor der bliver tilkaldt en ambu
lance, så giv venligst besked til personalet på arrangørkontoret.
Vi har derved de bedste forudsætninger for at få guidet
ambulancen hurtigt og sikkert frem til den nærmeste port
og det pågældende sted – og kan derved spare livsvigtige
minutter.

GARDEROBE
Du har mulighed for at benytte dig af messens garderobe til
dit overtøj, tasker, mv. Garderoben finder du ved indgangen.
Pris kr. 20,-

Hjertestarter
Lokomotivværkstedet har en hjertestarter, som er placeret
ved indgangen.

INTERNETADGANG
Lokomotivværkstedet har gratis trådløst internet. Der findes
to netværk: Et til besøgende og et til dig som udstiller. Nettet til
dig som udstiller kræver login, mens nettet for besøgende er
uden login.

Akuttelefon:
Tlf. 1813
Falck / ambulance:
Tlf. 112
Politi:
Tlf. 114

Login til udstillernetværket er:
Netværk: Udstillernet
Password: Loko2019

Hospitaler
Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S,
tlf.: 3862 8282
Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57,
2000 Frederiksberg, tlf.: 3816 3816

KOPI OG PRINT
Du kan købe print på arrangørkontoret.
NECKSTRAPS
Hvid: Besøgende
Sort: Udstiller

PARKERING
Se bagsiden.

NEDBRYDNING
Din stand skal være tømt for alle genstande, der ikke tilhører
MCH Messecenter Herning, senest fredag 27. september
kl. 10.00.
Hvis du har brug for yderligere tid til at tømme din stand,
bedes du venligst kontakte vores driftsansvarlige, Kai Vium,
tlf. 9926 2778.
Materialer, som ikke er fjernet til fastsat tid, kan messeledelsen lade fjerne for udstillerens regning og risiko.

PRESSERUM
Presserummet findes til højre for udstillercaféen i Lokomotivværkstedet. Her har du som udstiller mulighed for at lægge
brochurer og informationsmateriale til pressen.
RENGØRING AF STANDE
Rengøring af din stand omfatter støvsugning af gulvareal
samt tømning af affaldsspande. Dette gælder efter
opbygningen mandag og efter tirsdagens og onsdagens
messedag.

Nedbrydningstider
Torsdag 26. september kl. 16.00 - 23.00
Fredag 27. september kl. 07.00 - 10.00
* Gyldig adgangskort skal forevises.

RYGEPOLITIK
Al rygning skal foregå udendørs. Vi henviser til rygeområdet
ved indgangen.

Bemærk: Det er i alles interesse, at både besøgende og
udstillere får nogle positive dage på messen. Vi ser os derfor
nødsaget til at udstede en bøde på kr. 5.000,- hvis du som
udstiller bryder ned før kl. 16.00 torsdag 26. september.
Tomgods leveres hurtigst muligt til de respektive stande efter
messens lukketid torsdag. Bemærk, at der kan forekomme
ventetid.
Parker venligst bilen i nærheden af den port, der er nærmest
din stand:
Port 1 Stand 1016-3034
Port 2 Stand 3044-4010

STØJ
Støjniveauet (fra eksempelvis højtaler- og videoanlæg) må af
hensyn til andre udstillere ikke overstige 70 db målt 1 meter
fra standen.
TAXA
TAXA 4x35:
Cafe Taxa:
Dantaxi:

tlf. 3535 3535
tlf. 3583 2200
tlf. 4848 4848

VASKERUM
Der er mulighed for opvask i vaskerummet / rum 14. Her finder
du arbejdsborde og vaske til fri afbenyttelse. Husk at rydde op
efter dig selv.

Forudbestilt vand
Forudbestilt vand kan du afhente i udstillercaféen mandag
23. september fra kl. 11.00.
1 colli, består af 12 flasker vand, pris pr. colli kr. 120,- inkl. moms.

KONTAKT
Har du brug for hjælp – ring til os
eller kom til arrangørkontoret, så
hjælper vi dig hurtigst muligt.

John Dørr Jensen
Projektleder
Tlf. 9926 9938

Anita Ø. Christensen
Ass. projektleder
Tlf. 9926 9995

Line Paugan
Projektkoordinator
Tlf. 9926 9853

Tilde Nørrelykke
Projektkoordinator
Tlf. 9926 9853

Kai Vium
Driftsansvarlig
Tlf. 9926 9778

Peter Frahm
Driftsupport
Tlf. 9926 9566

Lone Jensen
Teknisk koordinator
Tlf. 9926 9886

Susan B. Østergaard
Teknisk support
Tlf.: 9926 9871

Jesper H. Stevn
Projektsalg
Tlf. 9926 9935

Susanne Hofmann
Projektsalg
Tlf. 9926 9943

