Kjære utstiller,
Da er vi kommet så langt i planleggingen og forberedelsene til BRANN & REDNING 2018 at vi sender
ut invitasjon til dere som kan tenke dere å være utstillere i år.
BRANN & REDNING avvikles i år torsdag 27. og fredag 28. september. Det vil være mulig å starte
rigging på onsdag og vi kommer tilbake med tidspunkt på dette. Dette blir det 20. fagseminar og
utstilling Tidsskriftet BRANNMANNEN arrangerer. Arrangementet i 2018 går på samme sted som i
fjor, dvs. Thon Congress Gardermoen, Balder Allè 2, 2060 Gardermoen.
Håper å se så mange som mulige av dere til Norges største utstilling innen brann og redning!

Faktainformasjon:
Fagseminaret BRANN & REDNING 2018 arrangeres på Thon Congress Gardermoen som ligger
sentralt plassert med kort avstand til E6 om du kommer med bil eller Oslo Lufthavn
Gardermoen om du kommer med fly. Les mere om Thon Congress Gardermoen på
www.thonhotels.com

Adresse:
Thon Congress Gardermoen, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen, Norge

Priser:
Følgende prisliste gjelder ved påmelding. Legg spesielt merke til at prisen er differensiert om dere
melder dere på før eller etter 1. juli 2018. Nb: Det tilkommer 25 % MVA.
PRISER

T.O.M 30. Juni

F.O.M 1. juli

Påmeldingsavgift inne/ute

2500

3500

Per m2 inne

1175

1300

Per m2 ute

120

150

STAND INNE
En utstillingsplass inne inkluderer vegger på
3 sider og 1 stk. stikkontakt 230 V 16 A 1-fas
med forgrening.
Utstillerkartet finner du her.

STAND UTE
Utstilling ute er på eksisterende
parkeringsplass. Arealet består av asfalt og
annen stenbelegging. Strøm inngår og er
tilgjengelig (1 punkt med 230 V 16 A 1-fas).
Ute bestilles antall kvadratmeter som er
nødvendig.
Husk å ta hensyn til eventuelle støtteben på
biler og lifter. Samt at dere tar høyde for
gangplass rundt kjøretøy og utstyr.

PÅMELDING
Lenke til online påmelding finner du HER
Du vil motta en bekreftelse og faktura per e-post.

UTSTILLERSERVICE
Bestilling av designede og ferdigbygde stands, bestilling av lys, møbler, tepper, bord, stoler, hyller og
disker samt annen utstillerrekvisita gjøres direkte hos:
Reklameconsult AS
Telefon: +47 31280810
E-post: rc@rc-as.no
Bestillingsfrister:



15% påslag etter 10 august.
25% påslag etter 1 september.

Alle bestillinger av messemateriell må gjøres via webshop på www.reklameconult.com
FAGLIGE SPØRSMÅL
Har du ikke vært med som utstiller eller deltaker før og ønsker næmere informasjon, kan du ta
kontakt med Håvard Bakken for mere informasjon: bakken@brannmannen.no

TEKNISK ARRANGØR
Congress-Conference AS
Frederik Stangs gate 14 C, 0272 Oslo, Norge
Telefon: +47 22 56 19 30
E-post: brannogredning@ccnorway.no

BETINGELSER:
1. Påmelding er bindende.
2. Tidskriftet BRANNMANNEN forbeholder seg retten til å stoppe påmelding eller å redusere
det påmeldte arealet hvis det viser seg at utstillingen blir fulltegnet før fristen utløper.
Tidskriftet BRANNMANNEN har siste avgjørelse når det gjelder tildeling av plass.
3. Det enkelte utstillingsareal må settes i stand av den enkelte utstiller med eget standutstyr
eller utstyr leid/lånt av hotellet eller utstyrssamarbeidspartner. Utstillere må forholde seg til
oppgitte klokkeslett for opp- og nedrigg.
4. Standleie blir fakturert ved påmelding. Dersom ikke fakturaen blir betalt i henhold til
betalingsbetingelser, forbeholder Tidsskriftet BRANNMANNEN seg retten til å tildele plassen
til andre utstillere.
5. Utstilleren er ansvarlig for de skader han selv, hans personell, produkter og lignende påfører
bygninger, anlegg og personer. Tidskriftet BRANNMANNEN, hotellets og myndighetenes
lover, forskrifter, instrukser og anvisninger må følges nøye. Nødvendige reparasjoner og
utbedringer av skader skjer for utstillers regning.
6. Utstilleren må selv sørge for all transport, montasje, nedrigging, pakking og bortkjøring av
sine varer og sitt demonstrasjonsmateriell. Alt gods til utstillingen må være godt merket med
navn.
7. Når utstillingen er demontert skal standen tilbakeleveres fri for søppel, dekorasjoner og
lignende. Hvis dette ikke er skjedd blir utstilleren belastes for Tidskriftet BRANNMANNENENS
kostnader med dette.
8. Tidskriftet BRANNMANNEN påtar seg intet ansvar for utstilte varer, utstyr og tredjepersons
eiendeler. Utstilleren dekker selv alle nødvendige forsikringer. Utstillingsområdet vil bli avlåst
eller bevoktet om natten.
9. Tidskriftet BRANNMANNEN tilgodehavende hos utstilleren må være betalt og mottat av
Brann & Redning før montering av utstillingen kan starte.
10. Avbestilling senere enn 8 uker før arrangementet starter, medfører at halv standleie for det
bestilte arealet forfaller til betaling. Avbestilling 4 uker før arrangementet starter, medfører
at hele standleien for det bestilte arealet forfaller til betaling. Eventuell reduksjon av bestilt
utstillingsareal må skje senest 8 uker før arrangementet starter. Reduksjoner på et senere
tidspunkt medfører betaling av hele det bestilte arealet.
11. Der flere firma/firmas produkter er registrert på samme stand, faktureres de aktuelle firma
med påmeldingsavgift i tillegg til hovedutstiller.

12. Utstiller må bestille rom for overnatting gjennom Congress-Conference AS. Dette blir
fakturert til den enkelte utstilller. Innlosjering på andre hotell enn hovedhotellet vil måtte
påregnes. Hotellrom som avbestilles senere enn 6 uker før arrangementet vil i sin helhet
belastes utstiller. Det vil bli sendt ut egen informasjon vedr. dette senere.

Velkommen skal dere være!
Med vennlig hilsen,
Tidsskriftet BRANNMANNEN

