
REGLEMENT 
 

 

1. Ordreopptak og kontraktsslutninger er tillatt 

 
2. Påmeldingen sendes elektronisk til Utstillingsplassen Messer AS fra www.storhushold.no. Påmeldingen er bindende. 

Arrangør tar siste avgjørelse når det gjelder tildeling av plass. Messens styre avgjør om påmeldingen godkjennes eller ikke. 

 
3. Påmeldingsfristen utløper 15. mars 2023. Messeledelsen forbeholder seg rett til å avslutte registreringen eller eventuelt redusere anmeldt areal, 

hvis utstillingen skulle bli fulltegnet før fristens utløp. 

 
4. Plassavgiften beregnes etter de satser som fremkommer på påmeldingsskjemaet. 

 

5. Betalingsbetingelser: 

50% av totalbeløpet ved mottagelse av første faktura 15. april 2023. 
Resten skal betales ved mottagelse av siste faktura 15. august 2023. 

Betaling til Utstillingsplassen Messer AS bankkonto nr. 1800. 16. 95815. 

Dokumentasjon på innbetalt standleie må kunne forevises for å få tilgang til standområde. Ikke innfridde betalingsbetingelser kan medføre tap av tildelt 
standområde. Arrangøren har i så tilfelle rett til å disponere plassen. 

 
6. Utstillere har ikke krav på å få tilbakebetalt leieprisen hvis de trekker sin påmelding tilbake. Klarer arrangøren å disponere det kansellerte arealet til annen 

utstiller, vil utstilleren normalt bli godskrevet for det derved oppnådde beløp. Påmeldingsavgiften vil ikke bli refundert, bortsett fra i de tilfeller hvor påmeldte 

firma ikke skulle få plass på messen. 

 
7. Framleie av messeplass er ikke tillatt. Flere firma kan stå sammen på en stand såfremt arrangør er informert skriftlig, og har godkjent dette senest 3 måneder 

før messens åpningsdag. I slike tilfeller skal alle deltagende firma på en stand ha betalt påmeldingsavgift, noe som gir oppføring i messekatalogen og 
firmanavn på standens frontbord. Firma som ikke er anmeldt arrangør og ikke har betalt påmeldingsavgift kan umiddelbart bortvises fra messen. 

 
8. Bare varer som er anmeldt, kan vises frem på utstillingen. Varer må ikke fjernes fra standen i messetiden uten messeledelsens skriftlige samtykke. 

Omsetning av varer forutsettes å følge NORSK LOV. Arrangøren har anledning til, uten å angi grunn, å fjerne utstilte varer og tjenester som ikke dekkes av 
utstillingens hovedområder. 

 

9. Plakater o.l. kan ikke settes opp på messeområdet uten spesiell tillatelse fra messeledelsen. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut fra egen stand. 
Produktpresentasjoner utenfor tildelt standområde er ikke tillatt. 

 

10. Stands med veggsystemer: Standard SENTO hvite messevegger som side- og bakvegger, samt frontdrager blir montert. Vegger og daglig renhold er 
inkludert i standleien. Minste standstørrelse er 9 m2 (3x3 m). Videre med 3 m-moduler dvs. 12, m2, 15 m2, 18 m2 osv. 

Stands uten veggsystemer: Disse stands blir i sin helhet bygget av utstiller, minimumstand 30 m2. Slike stands blir ikke forsynt med vegger eller frontdrager fra 
arrangøren, men utstiller må likevel være forberedt på at nabostands kan bli satt opp med vegger. Innredning og utstyr inkluderes ikke i standleien. Gulvplass og 

daglig renhold av gulv og tepper er inkludert i standleien. 
 

11. Tidsfrister: 

Påmelding innen 15. mars 2023. 
Forfall 1/2 standleie 15. april 2023. 

Rest standleie 15.august 2023. 

Montering : 16. oktober kl. 1200 – 1800, 17. oktober kl. 0800 – 2200. 
Messen åpner for publikum 18. oktober kl. 1000 
Messen slutter 19. oktober kl. 1600 

Demontering: 19. oktober kl. 1600 – 2200. Varehenting torsdag 19. oktober ifm demontering. 

Varer kan også hentes fredag 20. oktober formiddag. NB! Må være ferdig pakket på pall. Se punkt 17. 
Bestilling av strøm, møbler og utstyr samt dekoratørarbeider, innen 22. september 2023. 

 
12. Tekniske papirer inneholdende reglement, standplassering, bestillingsskjemaer og prislister sendes ut ca. 2 mnd. før arrangementstidspunkt. 

Reglementet er bindende for alle utstillere. 

 

13. Spesielle demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, bruk av høyttaler, film, TV o.l. må anmeldes og brukes uten sjenanse for nabostands og omgivelser, og 
messeledelsens bestemmelser om bruk av disse virkemidler må nøye overholdes. Bruk av stemmeforsterker er forbudt. Eventuelle klager rettes til arrangør 

som har avgjørende myndighet. 

 
14. Overskrider belastningen av varer og utstyr 500 kg/m2 må det anføres på påmeldingsskjemaet. Utstilleren må dekke utgifter til nødvendige fundamenteringer 

eller forsterkninger. 

 
15. Utstillere er ansvarlig for skader som de påfører bygninger, innredninger, anlegg og personer. De må nøye følge myndighetenes og messeledelsens instrukser 

og anvisninger. 

 
16. Messen besørger vakthold i perioden 15. oktober. – 19. oktober, men påtar seg intet ansvar for de utstilte varer og utstyr. Utstillerne må selv dekke 

alle nødvendige forsikringer. 

 
17. Utstiller må selv sørge for all transport, pakking, montasje, nedtaking og bortkjøring av egne varer og dekorasjonsmateriell. Alt gods til u tstillerne må være godt 

merket med navn og standnummer. Dersom standen ikke er demontert og standplassen ryddet innen demonteringst idens utløp, kan arrangøren på utstillers 

regning og risiko besørge dette. Om varer blir levert på stands og også kvittert for av arrangørens ansatte (i mangel av utst illers tilstedeværende på stand), er 
dette en service og ikke ansvar for vareleveransen. Om vareleveransen må kvitteres for av utstiller, er dette speditørens ansvar etter avtale med utstiller 

 
18. Oppbevaring og bruk av gass og trykkflasker på stand må anmeldes på påmeldingsskjema og oppbevares utenfor Vikingskipet. (frarådes) 

 
19. Arrangøren besørger renhold av publikumspassasjer og plasser samt daglig renhold av stands i hallen. Når utstillingen er demontert, skal standen 

tilbakeleveres rengjort og fri for dekorasjonsrester, spiker, fundamenter og lignende. 

 
20. Omstendigheter som arrangør selv ikke råder over, slik som avbrudd i leveranse av strøm, vann, varme, tele- og datalinjer e.a., samt situasjoner som kan 

betegnes som force majeure, medfører ikke rett for utstiller til å kreve erstatning eller refusjon av standleie. 

 
21. Enhver påmelding anses bundet av dette reglement, uansett om det er tatt forbehold av noe slag. Messens styre avgjør med bindende virkning tvister om 

forståelse av dette reglement. 

 

22. Det forutsettes forøvrig at utstiller overholder norske lover og innhenter alle eventuelle nødvendige tillatelser fra ansvarlig myndighet i forbindelse med 
utstillingen (f.eks Mattilsynet eller andre offentlige tilsynsorganer). 

 

Utstillingens arrangør: 
Utstillingsplassen Messer AS 

Tlf. 920 32 175 
Epost: konrad.sel@upl.no  

http://www.storhushold.no/
mailto:konrad.sel@upl.no

