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Info for udstillere
Messens åbningstider

Onsdag 7. november - 09.00-16.30
Torsdag 8. november - 09.00-16.30

Indryknings- og nedrivningstider

Indrykning og opbygning:
Tirsdag 6. november, 07.00 - 23.00
Onsdag 7. november, 07.00 - 09.00

Nedrivning og udflytning:
Torsdag 8. november, 16.30 - 23.00

Respekter venligst, at udflytning IKKE må påbegyndes, før messen lukker.
Fjernelse af efterladte materialer og restprodukter efter endt nedrivning og udflytning vil blive debiteret.

Workpass / Arbejdskort
Personale, som kun arbejder under ind- og udflytning, skal bære workpass/arbejdskort. Disse fås ved
ankomst til messen.

Udstillerkort
Hver udstiller har mulighed for at få 10 stk. udstillerkort. Udstillerkortet skal bæres fuld synligt i løbet af
messedagene og giver adgang til messehallen 30 minutter efter messens lukning samt under ind- og
udflytning. Link til registrering af medarbejderne vil blive fremsendt til udstillerne.

Adgang for besøgende
Gratis adgang ved præregistrering på https://www.sectech.nu/dk/.
Fagmesse – børn under 16 år har kun adgang sammen med en voksen.

Prisen for stande er
Prisen for de mindre stande (6 kvm.) DKK 26.500,-
Og for den større model(10-12 kvm.) DKK 44.700,-

Et tilmeldingsgebyr på DKK 4.000,-  lægges oven i standlejen.

Men messedelen rummer kun et begrænset antal stande, nemlig ca. 53, hvoraf de fleste er på 6 kvm. (2 x 3
m.)
samt nogle få på 10-12 kvm.

I standprisen indgår
- Bagvæg 2,5 meter høj. Da væggene i udstillingslokalet er malede, beder vi Dem respektere, at ingen

https://www.sectech.nu/dk/ticket.asp


plakater eller andre genstande
må sættes direkte op på væggene. Ved opsætning af materialer bør man altid gøre brug af eksisterende
ophængningsredskaber eller
medbragt skærmvæg.
- Gråt gulvtæppe
- Skranke med opbevaringsrum
- 2 klapstole
- 1 elstik 2000W
- Spotlights 
Giv os venligst besked, hvis I ikke ønsker dette på jeres stand.

Internet
Der er trådløst netværk i hallen. Har du brug for at kunne koble dig på dit firmas netværk, anbefaler vi en
kablet forbindelse. Hvis du har brug for en dedikeret (garanteret) internetbåndbredde eller specielle
serverløsninger, anbefaler vi vores dedikerede produkter. Vi henviser i varegruppen ’netværk og telefoni’ i
webshoppen med udførlige varebeskrivelser. Kontakt eventuelt din egen IT afdeling om dit behov.
Se kontakt information i Bella Center webshoppen. https://exhibit.bchg.dk/login/

Gods sendes til
Gods må ikke leveres på standen før opbygningsperiodens start, med mindre der er givet dispensation
hertil. Gods kan i stedet indleveres til DSV Solutions’ lager i Bella Center.

Kontakt venligst DSV Solutions på telefon +45 32473017 eller expo@dk.dsv.com for en aftale og
oplysning om pris.

Booking af hotelværelse
AC HOTEL BELLA SKY  
2011 åbnede Bella Sky i direkte tilknytning til Bella Center, og er dermed et oplagte valg, hvis du skal
deltage i et arrangement i Bella Center. Se mere og book på acbellaskycopenhagen.com

CROWNE PLAZA COPENHAGEN TOWERS 
Crowne Plaza Copenhagen Towers er Danmarks førende bæredygtige hotel og ligger i gå-afstand til Bella
Center og blot 200 m. fra Ørestad metrostation. Se mere og book på www.cpcopenhagen.dk

Ekstrabestillinger af el, skilte etc. via Bella Center udstillerportal
Portalen giver dig adgang til vigtige udstillerinformationer samt handel i webshop. Brugernavn og login
sendes direkte til udstilleren.
Find mere information og deadlines for bestillinger på udstillerportalen: https://exhibit.bchg.dk/login/

Udstillerne er ansvarlige for de skader, de måtte forårsage i Bella Centers lokaler under indrykning,
opbygning, i løbet af selve udstillingsperioden samt under nedrivning og udflytning. 

Arrangørerne er IKKE ansvarlige for opståede skader, tyveri etc., hvorfor vi anbefaler, at jeres forsikring
også omfatter transport og udstillinger.

Forsikring/Ansvar
Beskyt dig selv mod tyveri og ulykker! Vi anbefaler, at tegne forsikring for dine egne ejendele, da disse
ikke vil være dækket af en Bella Center Copenhagen forsikring.

Bella Center Copenhagen har ikke ansvar for dine ejendele (private el. firma) ej heller ved simpelt tyveri. 

Kontakt os for mere information
Deniz Baykal - project manager Pernille Staal - teknisk salgskoordinator

https://exhibit.bchg.dk/login/
mailto:expo@dk.dsv.com
http://www.cpcopenhagen.dk/
https://exhibit.bchg.dk/login/


Telefon: +46 8 556 306 80
Mob.: +46 73 987 53 33
E-post: deniz.baykal@armedia.se

Telefon: +45 3247 3278
Mob.: +45 8188 4847
E-post: pst@bellacenter.dk



Teknisk information

Friser

System
Søjle plan Sarg snit

16 mm
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m
m
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m
m

1 modul

2 modul

2½ modul

4 modul

3 modul

Lysmål: B:956 x H:200 mm

Plade: B:968 x H:214 mm

Lysmål: B:1956 x H:200 mm

Plade: B:1968 x H:214 mm

Lysmål: B:2456 x H:200 mm

Plade: B:2468 x H:214 mm

Lysmål: B:3956 x H:200 mm

Plade: B:3968 x H:214 mm

Lysmål: B:2956 x H:200 mm

Plade: B:2968 x H:214 mm

Standopbygning

Lysmål 200 mm

956 mm

1:2

Perspektiv

1:2

7
m
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StandInfo 
 

 
 

Hal    B1  
 
Standen   MED OPBYGNING, inklusiv: 
 

 Standvægge mod nabo(er), off-white plastlaminat. 

 Skiltefrise(r)  i facade(r), off-white plastlaminat incl. Tekst mod gang 

 Tæppe (Light Grey)  

 1 stk. LED spotlight (12W) pr. 3 m². 

 1 stk. elstik 2,3kW. 

 1 stk. skabsdisk med opbevaring 

 2 stk. stole 

 Daglig rengøring (støvsugning samt tømning af  
 papirkurve). 
 
Hvis du ønsker at fjerne eller ændre i denne opbygning, bedes du afmelde 
dette i webshoppen ved søgning på ’fjern’.  

 

Deadline   Indsendelse af tekniske ordrer skal ske senest: 

 

Mandag den 8. oktober 2018 

 

Forespørgsel +  Når du har afsendt dine bestillinger i webportalen, vil du modtage en  

Ordrebekræftelse e-mail med tak for din forespørgsel, som nu er sendt til Bella Center for 
behandling. Når vi har haft lejlighed til at gennemgå dine ønsker, vil vi vende 
tilbage med en endelig ordrebekræftelse. Det er vigtigt, at du kontrollerer 
denne, da der kan være varer, som vi af forskellige årsager ikke kan levere. Vi 
vil naturligvis begrunde eventuelle afvisninger. 

 

Efter deadline Bestillinger af ekstraleverancer, foretaget efter deadline den 8. oktober, vil 
blive pålagt gebyr på 25% og kan ikke garanteres udført til opbygnings-
periodens start. Desuden vil priser på visse varegrupper bestilt i 
opbygningsperioden blive forhøjet med 50% og disse kan ikke garanteres 
udført til udstillingens åbning. 

 

Placering af leverancer Vi forbeholder os ret til selv at placere de bestilte installationer, såfremt dette ikke er 
angivet på detaljtegningen. Evt. flytninger vil i så fald ske for udstillerens regning 

 

Ændring & annullering Såfremt en ordre i Bella Centers webshop annulleres mere end 21 dage før  

af bestillinger  arrangements start, faktureres der udelukkende påløbne omkostninger. Såfremt en 
ordre annulleres under 21 dage før arrangementsstart, forbeholder vi os ret til at 
fakturere hele beløbet jævnfør katalogprisen eller den oplyste pris. 
 

Ind- & udrykningstider Generelle indrykningstider: 
    Tirsdag  den 06. november kl. 07.00 - 23.00 
    Onsdag, den 07. november kl. 07.00 - 09.00 
 
 

      



 
 

Generelle udrykningstider:  Torsdag, den 08. november kl. 16.30 - 23.00 
 

 Åbningstider, Udstillerservice: 
    Tirsdag  den 06. november kl. 08.00 - 21.00 
    Onsdag, den 07. november kl. 07.00 - 09.00 
     

    Telefontid Bella Center Food & Beverages: 
    Hverdage             tel. 3247 3419/3428      kl. 08.30 - 16.30 
    Aften/weekend     tel. 3247 3451     (dog kun under opbyg/arr/nedtag)  

 

Levering af gods Gods må ikke leveres på standen før opbygningsperiodens start, med mindre 
der er givet dispensation hertil. Gods kan i stedet indleveres til DSV Solutions’ 
lager i Bella Center. Kontakt venligst DSV Solutions på telefon 32473017 eller 
expo@dk.dsv.com for en aftale og oplysning om pris. 

  

Tomgods Emballage, paller og øvrigt overskydende materiale (tomgods) må ikke 
opbevares i hallerne under arrangementet, men skal enten opbevares af DSV 
Solutions eller bortkøres. Denne service kan forudbestilles hos DSV Solutions. 
Når indrykningstiden ophører, fjernes efterladt tomgods fra standene af DSV 
Solutions, uanset om der er indgået forudgående aftale om dette. Omkostning 
for dette faktureres udstiller. 

 

Efterladt materiale Nedpakket gods (kasser, paller o.a.) efterladt på standen, når 
nedbrydningsperioden ophører, vil blive fjernet til DSV Solutions’ lager i Bella 
Center og kan afhentes herfra den efterfølgende hverdag. Omkostning for 
dette faktureres udstiller. Kontakt venligst DSV Solutions for oplysning om pris 
og evt. forudgående aftale. Øvrigt efterladt materiale vil blive betragtet som 
affald og bortskaffes. 

 

Rigning i loft Alle wirer i Bella Center skal rigges med wirelås. Disse låse kan købes i 
Teknisk Udstillerservice skranke i de officielle opbygningsdage sammen med 
monteringsvejledning. Dynamisk belastning af wirer er af sikkerhedsmæssige 
årsager forbudt. En wire må derfor ikke anvendes til løft af udstyr. Til dette 
formål anvendes kædetaljer sat i taljepunkter i stedet. 

Brug af klæbemidler Ved behov for at klæbe materiale på Bella Centers standvægge og skiltefriser, 
skal tape af mærket DuploColl 43102 anvendes. Dette kan fjernes uden at 
efterlade mærker og varen kan købes i Teknisk Udstillerservice, hvor der 
også findes ophængningskroge til lettere udstyr, som fx plakater. Såfremt 
udstiller efterlader standen med rester af klæbemiddel, vil denne blive 
opkrævet et erstatningsgebyr. 

 

Internet adgang Der er trådløst netværk i hallen. Bemærk at der ikke må opstilles egne 
trådløse netværk uden godkendelse fra Bella Center IT, ligesom IT-
forbindelser leveret af Bella Center heller ikke må deles med tredjepart. Har 
du brug for at kunne koble dig på dit firmas netværk, anbefaler vi en kablet 
forbindelse. Hvis du har brug for en dedikeret (garanteret) internetbåndbredde 
eller specielle serverløsninger, anbefaler vi vores dedikerede produkter. Vi 
henviser i varegruppen ’netværk og telefoni’ i webshoppen med udførlige 
varebeskrivelser. Kontakt eventuelt din egen IT afdeling om dit behov.  

 

Kørsel i haller 

og på godsareal Det er IKKE tilladt at køre vare-/transportvogne ind i hallen for aflæsning. 
Aflæsning skal foregå udenfor hallen og efterfølgende kan der parkeres på 
Bella Centers parkeringsarealer (et oversigtskort følger i en senere 
udsendelse). Ved nedbrydning må kørsel af vare-/ transportvogne til det 
interne parkeringsområde først foretages ca. 1 time efter, at udstillingen er 
lukket. 

 

mailto:expo@dk.dsv.com


 
 

Forplejning til standen Forplejning til standen kan bestilles i webshoppen. Ønsker man selv at 
medbringe forplejning, som kræver opbevaring på køl eller tilberedning på 
standen, så skal dansk fødevarelovgivning overholdes, ligesom der skal 
indhentes tilladelse fra BC Hospitality Group’s Food & Beverage afdeling. 

  

Deadline for forplejning  Fredag den 2. november 2018 

 

 

Reklamation Har du reklamationer på leverancer, der bliver leveret gennem 
 Bella Center, skal vi have dem skriftligt, inden udstillingen lukker. 

Ellers kan vi desværre ikke godtage reklamationerne. 

 

Kontaktperson   Ved spørgsmål til standindretning og vagttjenester: 

    Pernille Staal  
Teknisk salgskoordinator 
Tlf.:  3247 3278 / +45 8188 4847 
E-mail: pst@bellacenter.dk  
 
Ved spørgsmål til forplejning: 
Bella Center Food & Beverages: 
Tlf: 3247 3419/3428 
E-mail: F&B.orders@bellacenter.dk 

mailto:pst@bellacenter.dk
mailto:F&B.orders@bellacenter.dk



