Harmoni Expo

SOLNAHALLEN
Lör-Sön 28-29 mars 2020

Sveriges största alternativmässa för Kropp & Själ

Öppettider lör-sön 09.30-18.00

ANMÄLNINGSBLANKETT (2 sidor)

Ifylles av Harmoni Expo
Placering........................

Företagsnamn:…………………………………………......................................... Org.nr/Personnummer: …………….…………………….................................
Adress:................................................................................................. Kontaktperson: ………..........................................................................
Postnummer/Ort:………………………………………......................................

Telefon/Mobil: ...................................................................................

E-mail: .................................…………………............................................ Hemsida: ....………………….....……………………..........................................
Marknadsföringsnamn (om annat än ovan):……………………................................................................................................................................
Jag vill ha pappersfaktura per post, 30 kr/st

Jag önskar hyra: Alla priser är exkl. moms och gäller för båda dagarna.

Visa din behandling/försäljning på vår hemsida

Fyll i vad för behandling/försäljning du kommer att erbjuda på
mässan. 3 st ingår utan kostnad. Köp till fler för 100 kr/st.

Utställarplats (min. 2x2m)

2x_____m 625 kr/m2

Hörn (min. 2x2m)

2x_____m 700 kr/m2

Väggplats (min. 2x2m)

2x_____m 725 kr/m2

1.

Vägg/hörnplats (min. 2x2m)

2x_____m 735 kr/m2

2.

Läktar-vägg 120 cm hög (min. 2x2m)

2x_____m 710 kr/m2

3.

Dubbelhörna (min. 4x2m)

4x_____m 745 kr/m2

Extra

Matta, grå hyrmatta enl. golvyta

________

Extra

Bord 80 x 180 cm

_______st 150 kr

Bord 80 x 150 cm

_______st 150 kr

Bord 80 x 120 cm

_______st 150 kr

et!

Nyh

Jag säljer/Jag gör behandlingar (du kan se dessa på vår hemsida)

80 kr/m2

Ståbord 60 cm i diameter

_______st 400 kr

Stolar

_______st 95 kr

Vikskärmar av papp (ca 3 m)

_______st 300 kr

Vikskärmar av papp (ca 4 m)

_______st 400 kr

Extra

Annonspaket! Vill du nå fler kunder?

Annons på hemsidan, ca 5 månader (bild + 450 tecken inkl blanksteg)

El max 100 watt (tel. laddare och kortdragare) _______st 200 kr
El 101-1000 watt (ange exakt watt)

_______w 600 kr

Föredragsrum lördag (60 stolar) önskas kl

________

1200 kr

Föredragsrum söndag (60 stolar) önskas kl

________

1200 kr

Föredragsrum lör (20-24 platser) önskas kl

________

400 kr

Föredragsrum sön (20-24 platser) önskas kl

________

400 kr

Lilla
paketet

Din annons rullar högst upp på vår hemsida
under de kategorier du valt. 3 annonsytor.

500 kr

Mellan
paketet

”Lilla paketet” samt att nu rullar Din annons
även högst upp på sidorna för Försäljning
eller Behandlingar. 5 annonsytor.

1000 kr

Mailutskick

Annons i mailutskick inför mässan till
15 000 Harmoni Expo-prenumeranter.

2000 kr

Premium
paketet

”Mellan paketet” samt att nu rullar Din
annons även på Startsidan + Utställarsidan.
Din annons går ut i ett av nyhetsbreven
som vi skickar ut veckorna innan mässan.

3000 kr

Nytt för i år! Annons i mässguiden (begränsat antal)
Halvsidesannons
3695 kr

Föredragstitel på mitt/mina föredrag (slutlig titel anger du via länk när du fått rumsbokningen bekräftad)

Fjärdedelsannons
2500 kr

Åttondelsannons
1250 kr

Eventuell entréavgift ...................................

................................................................................................................................................................................................................
Som utställare deltar jag i marknadsföringen på så sätt att jag gör det jag kan för att sprida information om mässan i min omgivning.

Jag delar ut

10

30

Fler (antal) ............... flyers för att få så många besökare som möjligt på mässan!

Jag har noggrant tagit del av och godkänner de Allmänna villkoren (sid 2).

Datum:......................................... Namnunderskrift: ....................................................................................................
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ALLMÄNNA VILLKOR
ANMÄLAN
Anmälan är bindande genom din namnunderskrift.
AVBOKNING
Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning, oavsett orsak till avbokningen och oavsett om denna är betald vid avbokningstillfället.
Vid avbokning mindre än 1 månad före mässan, debiteras 100% av ordersumman (gäller även tilläggsbeställning) oavsett om detta är betalt eller ej vid
avbokningstillfället. I de fall utställaren väljer att inte ställa ut i sin monter trots att ytan är betald, äger Harmoni Expo rätt att fritt disponera platsen.
Överlåtelse av monterplats är inte tillåten. OBS! För att din avbokning ska vara giltig måste du begära skriftlig bekräftelse.
Avbokning annonspaket: Vid avbokning mindre än 8 veckor före mässan kvarstår betalning för bokade annonspaket.
Avbokning föredragsrum: Vid avbokning mindre än 8 veckor före mässan kvarstår betalning för hyrda rum.
BETALNINGSVILLKOR
All betalning ska vara gjord senast 1 månad före mässdatum. Anmälningsavgiften som är en förskottsbetalning, 1000 kr, betalas vid anmälningstillfället
(du får en faktura). Denna summa, 1000 kr, dras av från slutfakturan som förfaller 1 månad före mässdatum.
Vid anmälan senare än 1 månad före mässdatum ska hela beloppet betalas före mässan.
Vid betalningspåminnelse tillkommer lagstadgad avgift på 60 kr. Dröjsmålsränta tillkommer med 18% efter förfallodagen.
TILLTRÄDE
Inflyttning får inte ske förrän monterytan är betald i sin helhet.
MONTER
All verksamhet ska ske inom den golvyta du har beställt. Det är inte tillåtet att ta el, bord, stolar, skärmar o.d. från andra delar av lokalen, andra
utställarytor, restaurangen, scenen e.d. Har du fått något du ej beställt, var snäll och säg till så tas det bort. Du får inte tejpa eller skriva på hyrda
pappersskärmar. Kostnad 1000 kr vid överträdelse. I monterytan ingår utställarpass i proportion till monterns storlek, 1 utställarpass per breddmeter.
Harmoni Expo ansvarar inte för utställarens varor och inredning under helgen. Utställaren bör därför teckna en försäkring.
UTFLYTTNING
Utflyttning får inte ske före mässans sluttid. Samtliga utställningsföremål ska vara kvar i montern till dess att mässan stänger. För tidig utflyttning räknas
som ett kontraktsbrott och bestraffas med en avgift på 1000 kr!
Golvytan ska lämnas städad och tom. Skräp och kartonger slängs i anvisad container utanför C-hallen. Fäll ihop bord, stolar och skärmar och ställ på
angiven plats. Material som lämnats kvar efter avslutad mässa klassas som avfall. Hanteringen faktureras dig som utställare.
VI TAR AVSTÅND FRÅN…
Harmoni Expo tar avstånd från all form av pornografi, dogma, fundamentalism, rasism och sekterism. Oss veterligen utövar ingen av våra utställare
något av ovanstående.
DELAD UTSTÄLLARPLATS
Det är tillåtet att dela plats med annan utställare. OBS! Max 1 företag/2m². Du som skriver under anmälan ansvarar för hela monterytan och meddelar i
förväg fullständigt namn och adress på samtliga utställare. Önskas delad faktura tillkommer en kostnad på 500 kr för varje extra faktura.
Pris för marknadsföring av extra företag på hemsidan 300 kr/st, kan ej avbokas senare än 8 veckor före mässan.
ÖVRIGT
Utställarna ansvarar själva för sina varor, behandlingar och eventuell anmälningsplikt.
Det är förbjudet att tända ljus eller rökelse i lokalerna.
Restaurangerna har ensamrätt på all försäljning av mat och dryck.
SKADESTÅND
Om mässan pga. myndighetsbeslut, force majeure eller annan orsak inställes, äger utställaren inte rätt att resa några som helst ekonomiska krav mot
Harmoni Expo. Inte i något fall ska Harmoni Expo vara skyldig att ersätta följdskada, indirekt skada, personskada eller förlorad handelsvinst. Utställaren
äger icke rätt att mot Harmoni Expo p g a föreskrift i detta avtal resa krav om återbetalning, nedsättning av avgifter eller om skadestånd etc.
TVISTER
Tvister med anledning av detta avtal skall i första hand lösas i sämja. Om detta inte leder till en överenskommelse ska tvisten avgöras enligt svensk lag av
Stockholms Tingsrätt.

HARMONI EXPO AB

Telefon: 070-6263676 / 070-3595522

Bankgiro: 5192-3894

Kvarnvingevägen 2

E-mail:

info@harmoniexpo.com

Org nr: 556954-8349

177 41 Järfälla

Web:

www.harmoniexpo.com
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