Träffa 1500 moderata politiker på
Sverigemötet i Örebro 20-21 mars 2020
Just nu pågår planeringen för fullt inför Moderaternas Sverigemöte som
hålls den 20-21 mars 2020 i Örebro på Conventum. På Sverigemötet finns,
på samma sätt som tidigare år, möjligheten för organisationer och företag
att vara utställare.
Som utställare på Moderaternas Sverigemöte erbjuds ni att:
•

Träffa och nätverka med närmare 1500 moderater med
förtroendeuppdrag i kommuner, regioner och riksdag samt
föreningsaktiva.

•

Möta våra talespersoner och politiskt sakkunniga inom ert område.

•

Delta på utställarmingel med Moderaternas partiledning och ledande
företrädare.

•

Delta som åhörare på öppna seminarier.

Bifogat finns dokument med prisuppgifter och utställaravtal.
Har ni andra frågor eller förslag på andra upplägg – tveka inte att höra av er
så ska vi göra vårt absolut bästa för att tillgodose era önskemål.
I god tid innan Sverigemötet kommer vi återkomma med uppgifter om
anmälan av monterpersonal, bokning av hotell, in- och utflytt samt annan
praktisk information.
Varmt välkommen som utställare!

Kontrakt
Utställarmonter
Var vänlig TEXTA tydligt.

Företag/Organisation
Kontaktperson
Företagets faktureringsadress
Telefon mobil

Telefon arbete

E-post
Organisationsnummer
FNR: Referensnummer

Vi önskar boka följande:
Antal

Pris exkl moms

Vad

Monterplats, 6 m , 3x2 m,
2

I monterplatsen ingår: Varumottagning, vaktmästarservice vid inflytt/utflytt, monterservice, elanslutning
10A/230V och trådlöst internet. Maximalt 4 monterpersonal. (Eventuella måltider bokas och betalas separat)

Minimonter, 2 m2, 1x2 m,

I monterplatsen ingår: Varumottagning, vaktmästarservice vid inflytt/utflytt, monterservice, elanslutning
10A/230V och trådlöst internet. Maximalt 2 monterpersonal. (Eventuella måltider bokas och betalas separat)

Rollup

I priset ingår placering och uppsättning av en rollup på mässområdet. Maximalt 1 personal som extern
observatör, ej monterbemanning. (Eventuella måltider bokas och betalas separat)

38 400 kr
(48 000 kr inkl moms)

12 800 kr
(16 000 kr inkl moms)

4 000 kr
(5 000 kr inkl moms)

Speciella önskemål:
___________________________________________________________________________________________
Beställning av eventuellt montermaterial samt registrering av monterpersonal sker på separat underlag som skickas ut
närmre arrangemanget.

Allmänna villkor
1.

Annullering av order medför icke befrielse från erläggande av beställd monterhyra.

2.

Vid alkoholservering. I enlighet med svensk alkohollagstiftning måste all alkohol som serveras vara inköpt av innehavaren av alkoholtillståndet Conventum.

3.

Utställaren ombesörjer den behövliga renhållningen på den förhyrda platsen.

4.

Utställaren skall svara för egen eller biträdes eventuella skada på Conventums lokaler och områden. Utställaren svarar även för annan
skada vilken uppstått på grund av utställarens underlåtenhet att efterse den förhyrda platsen. Conventum ansvarar inte för den utställda
egendomen. Det åligger utställaren att teckna och vidmakthålla erforderliga försäkringar som krävs för nyttjandet av mässplatsen.

Underskrift:_________________________________________________________________________________
Namnförtydligande:__________________________________________________________________________
Ort och datum:______________________________________________________________________________

Denna blankett skickas till
utstallare@moderaterna.se

