Udstillernyt fra DiaLabXpo | Uge 36

Hvis du ikke kan læse denne mail, klik her.

DiaLabXpo nærmer sig med hastige skridt, og nedtællingen er begyndt.

I dette udstillernyt finder du informationer om:
• Forplejning: Deadline mandag 9. september
• Åbning: Deadline tirsdag 17. september
• Parkering: Turen til DiaLabXpo
• Adgangskort: Arbejdskort og udstillerkort
• Opbygning: Starter mandag 23. september
• Login til udstillerhåndbogen

FORUDBESTIL FORPLEJNING, SPISEBILLETTER OG
VAND
Uden mad og drikke - dur helten ikke.
Forudbestil forplejning, spisebilletter og vand til dit standpersonale fra DiaLabXpos udstillercafé til
opbygningen samt messedagene - tilmelding via udstillerhåndbogen.
Deadline for tilmelding: Mandag 9. september
Udstillerhåndbogen → Mit personale → Forplejning

Gå til udstillerhåndbogen

ÅBNING
Vær med når teamet bag DiaLabXpo inviterer til den officielle åbning af DiaLabXpo
- tirsdag 24. september ved Laboratoriescenen.

Der vil være en let morgenmadsanretning. Husk derfor at tilmelde dig åbningen via linket nedenfor - det
er GRATIS, at deltage.

Deadline for tilmelding: Tirsdag 17. september

Tilmeld dig åbningen

PARKERING

ADGANGSKORT

Vi har stort fokus på, at rejsemulighederne til
Lokomotivværkstedet er gode for både jer og de
besøgende.

Alle personer, der skal ind på messeområdet, skal
vise et adgangskort. Uden adgangskort vil det ikke
være muligt at få adgang til messeområdet. Der vil
være kontrol af adgangskort i hele åbningsperioden.

Vi anbefaler derfor jer udstillere og de besøgende i
Københavnsområdet at benytte offentlig transport ud
til Lokomotivværkstedet.
Vi opfordrer jer udstillere, som ankommer i bil, til at
holde parkeringspladserne ved Lokomotivværkstedet
fri til de besøgende, således at de nemt og bekvemt
kan besøge messen og jer udstillere.
Læs mere om parkeringsmulighederne i
udstillerhåndbogen.
Udstillerhåndbogen → Mit personale → Turen til
DiaLabXpo

Gå til udstillerhåndbogen

ARBEJDSKORT:
Er KUN til opbygning- og nedbrydningsdagene.
STANDPERSONALEKORT:
Standpersonalekortet er til personalet, der arbejder
på standen. Dog gælder standpersonalekortet
ligeledes på opbygnings- og nedbrydningsdage. Du
kan altså nøjes med standpersonalekort, hvis du
både skal bygge op, arbejde på standen på
messedage og bryde ned.
Udstillerhåndbogen → Mit personale → Adgangskort

Gå til udstillerhåndbogen

OPBYGNING
I har mulighed for at bygge jeres stand op mandag 23. september.
Når I ankommer til Lokomotivværkstedet, vil der være parkeringspersonale til stede, som vil guide jer til
den rigtige port. Vi opfordrer til at I parkerer så kort tid som muligt ved portene, max 1,5 time. Efter af og
pålæsning parkeres der uden for området, så alle kan komme til.
Husk at standopbyggerne skal bære gyldigt adgangskort.

OPBYGNINGSTIDER
Mandag 23. september kl. 07.00 - 22.00
Tirsdag 24. september kl. 07.00 - 08.30

PORT-OVERSIGT
Find ud af hvilken port, du skal benytte under op- og nedbrydning via nedenstående oversigt:
Port 1: Stand 1016 - 3034
Port 2: Stand 3044 - 4010
Udstillerhåndbogen → Min messedeltagelse → Opbygning

Gå til udstillerhåndbogen

LOGIN
Brugernavn:
Password:

NB! Ved kopiering: Marker fra venstre mod højre og undgå tomme tegn.

MCH Messecenter Herning
Vardevej 1, DK-7400 Herning
Tel +45 9926 9926

Denne mail er udsendt af MCH på vegne af Team DialabXpo
og indeholder vigtige informationer til udstillerne.
Hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet, send os venligst en e-mail

