Vi ser fram emot att träffa dig och hoppas på några givande dagar med möjlighet till nya kontakter
med våra deltagare. Nedan följer lite praktisk information som gäller utställningen på konferensen.
Godsadress:

Karolinska Institutet
Aula Medica
Solnavägen 7B, 171 65 Solna (08-524 822 00)
På godset ska följande information finnas:
Infektionsveckan/Mikrobiologiskt vårmöte 2022
Företagsnamn, kontaktperson samt telefonnummer till er representant.

Godsleverans:

Ankommande gods; tidigast 6 maj 2022
Avgående gods ska hanteras av utställaren och vara bortforslat senast
13 maj 2022, snarast efter konferensens avslutning. Om Aula Medica
ska bistå, måste returfraktsedlar finnas utskrivna i förväg. Avgående
gods lämnas vid respektive monter. Meddela Aula Medicas personal att
frakt/bud är bokat.
OBS! Det finns ingen lastkaj utan endast lastintag på Solnavägen 7B. Det
betyder att gods måste transporteras med fordon som kan ta ner gods
till markplan. Pirra finns att låna för att köra mindre gods i huset. Om ni
tar med egen transportvagn för materiel så bör den ha gummihjul då
golvet är ömtåligt.
Avisera när godset är framme på telefonnummer 08-524 822 00
Transport/varuhiss: h 240 x b 180 x d 340 cm går mellan plan 1
lastintag, plan 2 foajé och plan 3 scenen. Max vikt 3000 kg

Inflyttning

Tiderna styrs av vilket sponsorpaket du valt.
måndag: 9 maj kl 12:00 – 17:00,
tisdag 10 maj 07:00 - 10:00
onsdag 11 maj: 08:00 – 10:00

Utflyttning

torsdag: 15:30 – 17:00
fredag: 10:45 – 12:00

Kontaktpersoner:

Aula Medica: Nina Jensén Barolo / Caroline Bauer 08-524 822 00
Arrangör:

Johan Aarum (johan.aarum@regionstockholm.se)
Stefan Wengelin (stefan@commee.se) 0703–422138

Tilläggsbeställningar:

City Expo:

Kostas Grintzos 070–7712252

Här hittar du deras utbud: www.cityexpo.se
Sista beställningsdag 15 april
Catering:

Restaurang Nanna Svartz 08-524 877 71

Din utställningsyta:

Liten sponsor disponerar 1, 5 m bred x 1 m djup golvyta
Ordinarie sponsor disponerar 2,5 m bred x 2 m djup golvyta
Observera att inga monterväggar skiljer monterplatserna
Stol och bord (bordet är märkt med utställarens namn)
Elanslutning 220 V/10 A
Befintligt wifi (kod fås vid ankomst)
Monterplan kommer mejlas separat.
Eventuella egna monterväggar/rollups får inte överskrida 2 m höjd.
Det är inte tillåtet att tejpa på väggarna, golvet eller på fönstren.

Övrigt:

Inga explosiva föremål eller gasflaskor i montrarna
Arrangör/utställare ansvarar för utställda föremål, dekorationer och
övrigt material. Vi rekommenderar att ni som utställare tecknar en
heltäckande utställarförsäkring.
Emballage och annat brännbart förpackningsmaterial får inte förvaras i
montern, det skall förvaras på anvisad plats. Kontakta Aula Medicas
personal.
Ingen egen förtäring eller dryck. Karameller och liknande är tillåtet.
Beställning av förtäring kan göras via Restaurang Nanna Svartz.

Tipspromenad:

Om ditt företag anmält intresse att delta på tipspromenaden i
utställningen ska frågan som ska vara skriven i 1 X 2 variant mejlas till
abstract@commee.se senast den 20 april

Speakers Corner:

Om ditt företag anmält intresse för Speakers Corner kommer vi att
meddela slot-tid för din presentation separat. Ditt inslag får vara max
tre-fem minuter och ska syfta till att vara en intresseväckare för din
monter. Alltså ingen omfattande presentation. Mikrofon kommer att
finnas dock inte projektor.

