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JAG ÖNSKAR MER INFORMATION OM
 designad monter/monterbyggnation

  kompletterande reklamytor i hallen

  annonsering i tryckta och digitala medier

  montercatering

Firmanamn

Adress

Postnr, postadress

Land

Namn kontaktperson

Telefon kontaktperson

Firmanamn

Adress

Postnr, postadress

Namn fakturakontakt

 Denna anmälan är bindande och undertecknad förbinder sig att följa   
 de bestämmelser som finns angivna ovan.

Datum och ort

Behörig signatur

Namnförtydligande

Telefon företag

Epost företag

Hemsida

Org.nr.

Mobiltelefon kontaktperson

Epost kontaktperson

Telefon

Org.nr.

Land

Epost fakturakontakt

FAKTURAADRESS, OM ANNAN ÄN OVAN

V.g. texta eller fyll i direkt i datorn

ANMÄLAN

MONTERPAKET INTERNATIONELLA TORGET

  x        =       m2 1 660 kr/m2

Minimum 4 m2. Moms tillkommer på alla priser. 

Ingår i monterpaketet:
• Monteravskiljande väggar, matta, el, spotlights, 1 stol,

1 bord (120 x 80) och 1 företagsskylt.

• Utställarkort, entrébiljetter och enstaka seminariebiljetter

– antal i förhållande till storlek av monter.

PRODUKTER / PLACERINGSÖNSKEMÅL
Inför placeringsarbetet behöver vi veta vilken/vilka kategorier ni tillhör.  
Ni kommer senare att kunna knyta er till produktgrupper via Utställarservice Online. 
Vi ställer ut följande produkter:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ALLMÄNNA VILLKOR
Härmed informeras du om att Bok & Bibliotek i Norden AB´s Allmänna villkor för 
Utställare vid Mässa (AUM1_2017:01S) och Säkerhets- och Tekniska 
bestämmelser (ST_2016:01S) är en del av detta avtal. Du kan ta del av villkoren och 
bestämmelser-na på www.bokmassan.se (under rubriken För utställare, Boka 
monter)  eller maila hej@bokmassan.se och be dem skicka dem till dig. I samband 
med att du signerar detta avtal anses du vara införstådd med och acceptera de 
nämnda villkoren och bestämmelserna.

ADMINSTRATIV AVGIFT
Vid ändring av orderföretag och/eller fakturaföretag, efter utsänt ordererkännande, 
skall ändringar anmälas skriftligen. En administrativ avgift på SEK 500 debiteras vid 
varje ändringstillfälle.

UNDERSKRIFT

Sänd, maila eller faxa anmälan till:  
Bok & Bibliotek, 412 94 Göteborg | Tel: +46 31 708 84 00 | Fax: +46 31 20 91 03 | hej@bokmassan.se | www.bokmassan.se

Internationella Torget
28 SEPTEMBER–1 OKTOBER 2017


