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egenskaper. Fokus ligger på användningsområden och på korrekt val av 
LED-belysning för olika applikationer.

Genomgången omfattar reflektion och färgåtergivning liksom 
energibesparing och verkningsgrader på de högeffektiva LED-dioderna. 
Betydelsen av dag- och nattkameror med IR-korrigerade objektiv förkla-
ras och visas.

Särskilt intressant är kanske LED-belysning som är baserad på ström-
försörjning via Power over Ethernet (PoE), som också kommer att tas 
upp.

Seminariet kommer att hållas på engelska.
 

Seminarievärd: ADI-Alarmsystem AB
Talare: Shaun Cutler, Managing Director, Raytec Ltd
Deltagaravgift: SEK 430:-

14:40 - 16:00                                                                                                

  
Per-Martin Hedström.

04  Är onödiga larmutryckningar  
ett verkligt problem?
Väldigt många inom säkerhetsbranschens olika led 
talar om problemet med onödiga larmutryckningar, 
s k falsklarmproblematik.

Hur stort är problemet? Hur ser verkligheten ut?
SOS Alarm delar med sig av statistik från sin 

stora bas av anslutna larm.
Är det verkligen ett generellt problem eller ett problem för några få?
Hur tar jag reda på om jag är drabbad och vad kan jag göra åt ett 

eventuellt problem.
 

Seminarievärd: SOS Alarm
Talare: Per-Martin Hedström, produktchef, SOS Alarm.
Deltagaravgift: SEK 430:-

  BLOCK 2  
09:00 - 10:30                                                                                               

  
Kent Fransson.

05  Därför levererar nätverksvideo  
bästa bildkvaliteten
Varför ska du ha sämre bildkvalitet i en professionell 
säkerhetsanläggning än vad du har hemma?

HDTV tekniken möjliggör optimala videobilder.
Kent Fransson, produktchef på Axis, förklarar 

tekniksskiftets möjlighet.
 

Seminarievärd: Axis Communications
Talare: Kent Fransson, Produktchef, Axis Communications AB
Deltagaravgift: SEK 430:-

  BLOCK 1

09:00 - 10:30                                                                                               

  
Jens Hjort.

01  Talat utrymningslarm  
– trygghet, föreskrifter och standarder
Jens Hjort, Brandskyddsföreningen, berättar om 
nyttan av utrymningslarm, vilka regler som gäller i 
Sverige och de nya Europastandarderna SS-EN 54-
16 och SS-EN 54-24.

Att kunna utrymma i händelse av brand är ett av 
de väsentliga kraven som finns på byggnader och talat larm är en instal-
lation som kan vara ett viktigt hjälpmedel för att klara detta.

 
Seminarievärd: Bosch Security Systems AB
Talare: Jens Hjort, Brandskyddsföreningen
Deltagaravgift: SEK 430:-

10:40 - 12:00                                                                                                

  
Torbjörn Ferndahl.

02  IP-nätverk – möjligheter  
och svagheter för säker kommunikation
Med IP-teknik blir lösningar för larmkommuni-
kation både mer flexibla och kraftfulla än tidigare. 
Samtidigt kan det innebära nya kända och okända 
risker. Med fler avancerade funktioner i tråd och 
trådlösa nätverk kommer fler möjligheter, men 

också större risker.
På seminariet får deltagarna höra om och se lösningar för säker 

Multicom Securitys slutna nätverk. Tjänsterna kan även användas för 
betaltransaktioner (Point-Of-Sale), passersystem och andra liknande inte-
grerade system där TCP/IP är det effektivaste sättet att kommunicera.

 
Seminarievärd: Multicom Security AB
Talare: Torbjörn Ferndahl, produktchef, Multicom Security
Deltagaravgift: SEK 430:-

13:00 - 14:30                                                                                                

  
Shaun Cutler.

03  E�ektiv och energibesparande LED-
belysning – hur skapas kvalitativ övervak -
ningsvideo om natten?

På detta seminarium utlovas en provkarta på nya 
landvinningar när det gäller effektiv och energi-
ekonomisk belysning för videoövervakningssystem. 
Deltagarna får en genomgång av traditionella 

ljuskällor med tyngdpunkt på energitapp, miljöbelastning och uppvärm-
ningstid.

Seminariet kommer att förklara möjligheterna med vitt ljus och  
infrarött från LED-dioder.

IR-belysning förklaras i förhållande till projektering och till ljusets 

Här är seminarierna på  
årets Sectech den 20-21 oktober

20 oktober

 



Seminariet belyser fördelar och utmaningar med intelligent videoana-
lys ur flera olika perspektiv och exemplifierar med att visa på applika-
tioner som både kan höja säkerheten och minska totalkostnaden för 
användaren.

 
Seminarievärd: Bosch Security Systems AB
Talare: Anders Karlsson, Product manager CCTV, Bosch Security  
Systems.
Deltagaravgift: SEK 430:-

21 oktober

  BLOCK 3

09:00 - 10:30                                                                                               

  
Per-Martin Hedström. 

10  Är onödiga larmutryckningar  
ett verkligt problem?
Väldigt många inom säkerhetsbranschens olika led 
talar om problemet med onödiga larmutryckningar, 
s k falsklarmproblematik. Hur stort är problemet? 
Hur ser verkligheten ut? SOS Alarm delar med sig 
av statistik från sin stora bas av anslutna larm. Är 

det verkligen ett generellt problem eller ett problem för några få? Hur 
tar jag reda på om jag är drabbad och vad kan jag göra åt ett eventuellt 
problem.

 
Seminarievärd: SOS Alarm
Talare: Per-Martin Hedström, produktchef, SOS Alarm.
Deltagaravgift: SEK 430:-

10:40 - 12:00                                                                                               

  
Per-Olof Engman.      Erik Löwenhamn.

11  Säkerhet med 
ekonomi – integrerade 
system ger helt nya  
möjligheter!
Teknikutvecklingen har gått 
raketsnabbt de senaste åren. 
Kommersialiseringen av 

teknikens möjligheter innebär en revolution som medger helt skalbara 
kundanpassade tjänstelösningar för säkerhetsapplikationer. Det betyder 
att kunden inte bara kan välja ur det breda säkerhetsutbudet vad han 
behöver utan också i vilken omfattning som nyttjandet av tjänsterna som 
kommer att behövas, vilket – i sin tur – leverantörens fakturering kan 
baseras på.

När det gäller teknisk säkerhet blir det allt tydligare att de integrerade 
systemens andel av marknaden för tekniska lösningar blir allt större. Det 
hänger samman med behovet av samordning av säkerhetsfunktionerna. 
Möjligheterna att helt anpassa systemet efter vilka tjänster som passar 
för den aktuella verksamheten och snabbt uppgradera vid förändringar 
av organisationen är stora fördelar för kunden. Säkerheten blir både 
dimensionerad efter behov och effektiviserad. Användarvänlighet och 
möjligheter till snabb return on investment ökar väsentligt.

GE Security, som är seminarievärd, berättar om tekniken och möj-
ligheterna på detta seminarie och använder integrerade system ATS/Al-
liance och Facility Commander Wnx som produktreferens för att vägleda 
deltagarna i hur skalbara lösningar kan skapas och lägga grunden till 
optimalt kostnadseffektiva säkerhetssystem.

 
Seminarievärd: GE Security
Talare: Per-Olof Engman, Country Manager, GE Security Sverige AB; 
Erik Löwenhamn, Systemexpert, TracTech Solutions.
Deltagaravgift: SEK 430:-

10:40 - 12:00                                                                                             

  
Anders Karlsson.

06  Bildlagring – vilka krav  
bör ställas på en lagringslösning?
Hur lagras bilderna från kameraövervakningssyste-
met idag? Är vi beredda att acceptera lägre krav för 
vårt säkerhetssystem än för vårt ”vanliga” datasys-
tem? Vilken redundans kan systemen erbjuda och 
hur löser man det för en så låg totalkostnad som 

möjligt? Är en dator det självklara alternativet för att spara videosekven-
ser? Hur kan vi minimera tiden för att leta efter de önskade inspelade 
videosekvenserna?  Det blir många intressanta frågor som besvaras på 
detta seminarium.

 
Seminarievärd: Bosch Security Systems AB
Talare: Anders Karlsson, Product manager CCTV, Bosch Security  
Systems.
Deltagaravgift: SEK 430:-

13:00 - 14:30                                                                                                 

  
Matts Lilja.

07  Intelligent videoanalys för CCTV - 
teori eller verklighet? Möjligheter  
och fallgropar, baserat på erfarenheter
Intelligent videoanalys är ett område som röner allt 
större intresse. Men fungerar det? Och i så fall, hur 
fungerar det? Det norska företaget Opax är en ledare 
på området intelligent videoanalys och kommer i 

detta seminarium att delge sina erfarenheter. Vart är utvecklingen på väg 
och hur kommer framtiden att se ut? Det är de två övergripande frågor 
som seminariet ska ge svar på.

Seminariet är uppdelat i två delar. Den första delen handlar om vad 
intelligent videoövervakning egentligen är, hur den ska användas och vil-
ka fallgropar som existerar. Här diskuteras även fördelar med olika typer 
av tekniker, såsom server- eller kamerabaserad analys. Tekniken utlovar 
lägre kostnader och högre säkerhet, men trots detta så går införandet 
långsamt och få tillämpar den i praktiken. Varför det är på det viset får ni 
svar på under seminariet.

Del två i seminariet belyser mer detaljerat vad som är möjligt att göra 
med videoanalys, och hur man gör det på bästa vis.

OPAX är en avknoppning från den norska motsvarigheten till FOU 
och med 30 års militärforskning har bolaget utvecklat en produkt som är 
helt unik. OPAX samarbetar med svenska SAAB Technologies och blir 
nu en av de första i världen att introducera stereoteknik in i övervak-
ningssystemen som ett komplement till den vanligare mono-kameraana-
lysen. Om detta kommer föredragshållaren också berätta en del om.

 
Seminarievärd: OPAX AS
Talare: Matts Lilja, VD för Opax.
Deltagaravgift: SEK 430:-

14:40 - 16:00                                                                                                 

  
Anders Karlsson.

08   Intelligent videoanalys  
– nutid och framtid!
Marknaden har pratat om intelligent videoanalys i 
flera år. Hur långt har man egentligen kommit idag?  
Med den 4:e generationen av Videoanalys har Bosch 
erfarenhet från en mängd skiftande möjligheter och 
utmaningar från hela världen.

Vad kan man förvänta sig av dagens intelligenta videoanalys? Är det 
en skapad ”IVA-bubbla” som riskerar att brista eller har den en ekono-
misk och säkerhetsfrämjande framtid? 



Nyheter om säkerhet varje dag – www. securityworldhotel.com

Seminariet omfattar: 
- Behovet av en global standard
- Vad krävs för att lyckas med global standardisering?
- ONVIF – igår, idag, imorgon.
- Frågor & svar

Bildandet av ONVIF var en av förra årets stora händelser när det gäller 
teknikstandarder inom säkerhetsindustrin. I Essen förra året liksom på 
ISC West i Las Vegas och på Ifsec i Birmingham 2009 hölls välbesökta 
seminarier som belyste utvecklingen inom ONVIF, dess mål och dess 
nuvarande status. Onvif-seminariet på Sectech är det första i sitt slag i 
Norden.

 
Seminarievärd: ONVIF
Talare: Jonas Andersson, Chairman of the ONVIF Steering Committee 
och Director of Business Development på Axis Communications
Deltagaravgift: SEK 430:-

10:40 - 12:00                                                                                                 

     
Robert Jansson.           Malin Ridelius.

15  Identitets- och tillträdeskontroll – här för att stanna
Varje år förlorar företag och organisationer miljarder dollar på grund av 
intrång i system för identitet- och tillträdeskontroll (eng. IAM). Gartner 

saknar planer på att implementera system för skydd av identitet och till-
trädeskontroll, huvudsakligen beroende på låg kompetens inom området, 
dyra användarlicenser och behovet av att välja professionella partners 
som kan tillföra den kompetens som krävs.

HID:s försäljningschef Robert Jansson, kommer att förklara varför 
IAM är viktigt för organisationer, vilka fallgroparna är samt introducera 
konceptet om att fysisk och logisk tillträdeskontroll allt mer konvergerar, 
samt mycket annat.

Efter Robert Janssons presentation av IAM-konceptet och övriga sä-
kerhetsaspekter av det hela kommer Malin Ridelius, affärsutvecklingschef 
på HID, att förklara hur IAM kan skapa ytterligare nytta i organisatio-
nen än enbart förhöjd säkerhet. Som exempel så leder förbättrad automa-
tion till att kostnader minskas, vilket i sin tur leder till bättre servicenivå, 
kontroll samt att anställda kan göra mer än att enbart öppna dörren.

Seminarievärd: HID
Talare: Robert Jansson, försäljningschef och  
Malin Ridelius, affärs utvecklingschef på HID.
Deltagaravgift: SEK 430:-

13:00 - 14:30                                                                                                 

  
Ian Tredinnik.

12  Fem år med säker  
larmöverföring via TCP/IP
Detta seminarium kommer att handla om larmöver-
föring via IP i Europa och hur denna marknad har 
förändrat sig. Seminariet kommer också att påvisa 
att användarprofilen har skiftat från hög säkerhet till 
mindre och mellanstora anläggningar.

Talare är Ian Tredinnick, VD för Chiron Technologies som kommer 
att berätta om den allra senaste teknikutvecklingen och de servicemöjlig-
heter som idag kan erbjudas kunder som har valt larmöverföring via IP. 
Centralt är förstås de IP-baserade systemens ekonomiska fördelar.

Seminariet kommer att hållas på engelska.
 

Seminarievärd: ADI-Alarmsystem AB
Talare: Ian Tredinnick, Managing Director, Chiron Technologies Ltd
Deltagaravgift: SEK 430:-

14:40 - 16:00                                                                                               

  
Lennart Person.          Fleming Eklund.          Jan Strandevall.

13  Att tänka på vid installation av kamerasystem  
– vilka normer gäller videoövervakning och hur blir  
den nya kameralagen?
Vad måste jag som beställare och leverantör av övervakningssystem med 
kameror känna till för att anläggningen ska uppfylla alla krav och leverera 
det bildmaterial som förväntas. Vi har kameralagen, PUL, SSF-normer 
m m.

Vad innebär den nya normen som garanterar bättre kvalitet på 
kamera installationerna? 

Vad innebär den nya kameralagen? 
De är några frågor som kommer att fokuseras på detta seminarium 

som Swelarm – intresseorganisation för säkerhetsbranschens tekniska 
sektor – håller.

 
Seminarievärd: Swelarm
Talare: Lennart Person, talesman för Swelarm samt Swelarms CCTV-
experter Fleming Eklund och Jan Strandevall.
Deltagaravgift: SEK 430:-

  BLOCK 4

09:00 - 10:00                                                                                                

  
Jonas Andersson.

14  Global standardisering  
av nätverksvideo
Jonas Andersson, Chairman of the ONVIF Steering 
Committee och Director of Business Development 
på Axis Communications, presenterar det globala 
standardiseringsinitiativet ONVIF, samt vad en 
global nätverksvideostandard kommer betyda för 

säkerhetsmarknaden. ONVIF har på mindre än ett år attraherat mer än 
65 medlemsföretag, däribland majoriteten av världens ledande tillverkare 
av nätverksvideoprodukter.



The prize winners of the 
Detektor International Awards 2009  

Christer Freander of Skygd AB, Rasmus Pedersen representing Suprema 
(Vitani A/S) and Matts Lilja of OPAX, were all happy to receive the Best 

Product Award in their respective product categories.

Stockholm, Sweden

Over 350 dinner guests attended at the prize cermony when the Detektor International Award dinner was held in conjunc-
tion with the opening day of Sectech in Stockholm on the 20th of October. 
The eleven awarded finalist products were chosen on basis of both innovation and customer orientation. Winning products 
need to be smart as well as useful.

This was the 10th annual Detektor International Award prize ceremony, this time held at the Sectech Sweden exhibition in the Swedish 
capital Stockholm. Sectech Sweden was also the location for the two day Sectech expo, focused as always on security technology, where 
around 100 companies exhibited.

Lennart Alexandrie, CEO for AR Media International, the publishing company behind Detektor magazine, together with Tom Curry, 
Detektor's North American associated publisher and editor, were the masters of the ceremony.

The criteria to be nominated for a Detektor International Award encompasses not only the technical solution but also the packaging and 
over all presentation of the product, which actually might just as well be a service. The Detektor International Awards should be viewed as 
a focus on continual technical development, but just as importantly they should encompass the continual progress of demands for more 
sophisticated packaging qualities, where the presentation of the whole concept becomes increasingly more of a priority to successfully 
reach the customer, Lennart Alexandrie said.

The three product categories for the awards are Access Control, Alarm and Detection, and CCTV.

The Access Control category

The Best Product Award in the Access Control category went to Suprema for its outdoor fingerprint terminal BioLite Net. The jury's 
motivation was "The BioLite Net Outdoor Fingerprint Terminal offers not only an instant identification for access control and time 
attendance, but it is also designed to withstand harsh weather conditions. Combined with its sleek and compact design, BioLite Net 
respond perfectly to market demand for security, quality, functionality and pleasing aesthetics. BioLite Net is truly a winning concept for 
2009." 

The Highly Commended Product Award was awarded to the Code Handle 8810 - A handle with integrated code functionality from ASSA 
OEM (Sweden). The jury's motivation was "With the ASSA Code Handle 8810 the market has been blessed with a non-obtrusive electro-
mechanical code handle that suits almost any indoor environment. Simplicity in installation, design and use clearly points to an effective 
solution for settings, such as offices and retail shops, schools, hospitals and even homes. A triumph for Scandinavian aesthetics and smart 
design." 

The Innovative Achievement Award in the Access Control category this year went to HID on the Desktop, a solution that turns a physical 
and logical access control into a single integrated solution, from HID Global (USA). The jury's verdict was "The HID on the Desktop 
package seamlessly turns a physical and logical access control into a single integrated solution. Simple and convenient use, easy 
installation and maintenance, together with reliable and secure operation are the key characteristics of the HID on the Desktop solution. 
With this product HID has once again made an important contribution to the management and improvement of security throughout 
commercial and public organisations."



The Alarm and Detection category

The Best Product Award in the Alarm and Detection category went to the Skygd Panic Alarm, a panic alarm software for standard 
cell-phones from Skygd (Sweden). The jury's motivation was "Advanced panic alarm devices are commonly using a dedicated 
transmitter/sender while the advanced Skygd software is using a standard cell-phone as the alarm unit. This approach not only signifi-
cantly increases the market potential of Skygd, but also the likelihood that the user is carrying a device that is well-charged and available 
to hand when a situation of threat occurs. Smart and smooth - a brilliant concept!"

The Highly Commended Product Award in the Alarm and Detection category was given to RLS-3060, a laser scan detector from from 
Optex (Japan)."The RLS-3060 laser scan detector's ability to detect the size, speed and distance of a moving object and process this 
information through a special algorithm, results in a highly reliable security solution that also minimises false alarms. The versatility and 
sophisticated detection technology makes the RLS3060 a great tool for a wide range of applications and provides an excellent example of 
today's advanced security technology solutions."

The Alarm and Detection Innovative Achievement Award was awarded AdvanceGuard 350-X, a radar sensor for perimeter security 
protection from Navtech Radar (UK). The jury's motivation was "Early detection of intruders is the most important key to an effective 
high-security environment. The AdvanceGuard 350-X radar sensor clearly meets this demand in perimeter security applications with a 
convincing accuracy."

The Alarm and Detection Innovative Achievement Award was awarded DD669 AM, a dual detector with 360 degree coverage from GE 
Security (USA). The jury's motivation was "With 360 degree detection, an advanced Anti Masking technology concept and an impressive 
installation flexibility, GE Security has set a new standard with the DD669 AM. Furthermore the concept of this detector is strengthened by 
the range controlled radar that ensures that objects outside the detection pattern do not produce false alarms. A remarkable product for 
several indoor security applications."

The CCTV category

The Best Product Award in the CCTV category went to OPAX VCA with Saab Stereo Technology, an enhanced VCA solution based on 
Stereo-technology, from OPAX (Norway). The jury's motivation for the award was "With the OPAX VCA and the innovative Saab stereo 
technology, efficient intelligent video surveillance can successfully be used in several different security and safety applications. Excellent!"

The Highly Commended Product Award in the CCTV category was given to SNC-RH124P, the world's first PTZ HD camera from Sony 
(Japan). The motivation of the jury read "As the world's first HD PTZ camera the Sony SNC-RH124P packs all the features associated with 
a high-end network camera and shows Sony's commitment to be a world class manufacturer of IP video surveillance products."

The Innovative Achievement Award of the CCTV category went to AXIS P3344, a HD indoor fixed dome camera from Axis Communications 
(Sweden). The jury's motivation was "The AXIS P3344 HD indoor fixed dome camera marks a significant step towards a world of optimi-
sed video surveillance image quality, based on HD video and advanced remote configuration."

The Innovative Achievement Award of the CCTV category went to NBC-255-P, a complete network video surveillance system  from Bosch 
Security Systems (Germany). The jury's motivation was "With the NBC-255-P IP camera Bosch Security Systems proves its ability to 
develop and produce high quality out of the box network surveillance solutions that appeal to a mass-market."

Independent award

In each product category the best product was awarded the "Best Product Award", the second received the "Highly Commended Product 
Award" and number 3 and 4 received the "Innovative Achievement Award".

The jury consist of total 9 members from 6 different countries that all are represented in the editorial board of DETEKTOR, as well as an 
external independent consultant.



UTSTÄLLARINFORMATION
SECTECH - Expo & Seminars, Stockholm 
20-21 oktober 2009 - Rica Talk hotel, Älvsjö/Stockholm

Tider
Mässans öppettider:
Tisdag den 20/10  -  09:00 - 17:00 
Onsdag den 21/10 - 09:00 - 17:00
Utställare har tillgång till mässhallen 1 timme före öppning och 30 minuter efter stängning. 

Tider för in- och utflytt:
Flytta in: Måndag 19/10 - kl 07:00 – 16:00 (inom den egna montern till kl 22:00) 
Flytta ut: Onsdag 21/10 – kl 17:00 – 24:00
              Torsdag 22/10 – kl 07:00 – 16:00

- Under in- och utflytt är åldersgränsen 16 år, minderåriga äger ej tillträde ej ens i målsmans sällskap
- Vänligen respektera att utflyttning EJ får påbörjas före mässans stängningstid.
- Bortforsling av kvarlämnat material och restprodukter efter avslutad utflyttning debiteras.

Priset för montrarna: 28.200 SEK. 
Utöver detta tillkommer en grundhyra/anmälningsavgift om 3.800 SEK.

Monterutrustning
Montern är utrustad enl. följande: 

- Vit vägg (Aluminiumprofil, se sista sidan för väggmått) 
- 2 svarta klappstolar
- 1 vit disk med förvaringsutrymme (104 cm hög, 98 cm bred, 50 cm djup)
- 1 eluttag 230V/10A/2000W
- Blå matta
- 1 broschyrfack (sitter fast i aluminiumprofilen)
- 1 vit skylt med företagsnamn (svart text på vit bakgrund) 
- Spotlights 1 spot per meter väggyta (placerade på bakväggen) 

Vi ber er respektera att inga affischer eller andra föremål får sättas upp direkt på väggarna. Vid uppsättning av 
material bör alltid befintlig upphängningsanordning eller medhavd skärmvägg användas.

Höjdbyggnation
Det är ej tillåtet att bygga montersystem eller hänga skyltar högre än 2,5 meter

Tilläggsbeställningar
Gör tilläggsbeställningar via bifogat formulär. För produktutbud se www.stockholmsmassan.se / För utställare / Servicekatalog. 
Sista beställningsdatum 5 oktober 2009.

Servicecenter
Servicecenter hjälper er med extrabeställningar till montrarna, parkeringskort, mässhop, beställning av leveranser etc. Servicecenter 
hittar ni i Hall-C, följ skyltning.
Öppettider: 
Måndag 19/10  08.00 - 18.00
Tisdag 20/10  07.00 – 17.30
Onsdag 21/10  08.00 – 18.00
Torsdag 22/10  08.30 – 16.00

- OBS, Utställare ansvarar för eventuella skador uppkomna i mässans lokaler under inflyttning, uppbyggnad, utställningen samt vid 
nedmontering och utflyttning.
- OBS, Arrangörerna ansvarar EJ för uppkomna skador, stölder etc. därför rekommenderar vi att ni ser till att ert försäkringsskydd även 
omfattar transporter och utställningar. 

Internet
Fast Internetanslutning (10baseT, RJ45 male IP 10mb/sek) pris för första anslutningen: 2.975 SEK, följande/st, 1.975 SEK. Mer info om 
Internet finns på www.stockholmsmassan.se / För utställare / Hall & Byggnadsinformation / Hallnätverk (LAN)
Trådlöst Internet kan inte förbeställas utan köps på Servicecenter á 350 SEK.

Godsadress (Ange bokstaven T före monternumret)
Stockholmsmässan, Godsmottagningen
"Mässa"
"Företagsnamn" 
T "Monternummer" 
Parkeringsvägen 10
125 80 Stockholm (Älvsjö)
(Postadress: Stockholmsmässan, 125 80 Stockholm) 

Godshantering
Se www.stockholmsmassan.se / För utställare / Godshantering
Besöksregistrering startpaket - 1.995 SEK.
• Läs av informationen om besökarna med en streckkodsläsare och kombinera med egna intressekoder.
• Hämta ut dina rapporter på nätet dag för dag under mässan.
• När ny läsare hämtas ut på morgonen får du en överskådlig sammanställning över besöken i din monter dagen före.
• Total sammanställning hämtar du på nätet efter mässan när det passar dig.



Utställarkort
Utställarkort hämtas ut vid ankomst till mässan. Utställarkortet ger tillträde till mässhallen 1 timme före öppning och 30 minuter efter 
mässans stängning. Bäres väl synligt under mässdagarna.

Montercatering
Catering till montern beställs hos Mässrestauranger på tel: 08-727 72 40 eller montercatering@restofair.se

Restauranger
Meet – våning två på Rica Talk
Mingle – entréplan på Rica Talk (barmeny)
E.A.T. – entrétorget Stockholmsmässan

Boende – Rica Talk
Pris enkelrum, 1.670 SEK och dubbelrum, 1.845 SEK per natt inklusive moms och frukostbuffet.
Sista datum för rumsreservation till detta pris är den 31/8 - 2009. Boka via bifogat formulär el ring
och uppge koden gruppkod: SEC091018T 
   
Adress
Rica Talk Hotel
Mässvägen 2, Älvsjö
SE-125 80 Stockholm
Tel: +46 8 5888 2000
Fax: +46 8 5888 2001
E-post: info.talk@rica.se

Vägbeskrivning - www.rica.se/talk

Parkering i garaget under C-hallen
Parkeringspriser:
25 kr / timme
70 kr / dag
160 kr / 3-4 dagar
Periodkort för mässperioden kan köpas på Servicecenter eller i Informationen. 
Samtliga priser är inkl moms. OBS! Periodkorten kan ej förbeställas.
Boende på hotellet använder hotellets parkering.

Garderob 
Bredvid Servicecenter i Hall-C finns en bemannad garderob.

Inbjudningskort / Biljetter
Bjud in dina kunder till Sectech! Inbjudningskorten är kostnadsfria och beställes i jämna 100-tal av: cecilia.dinardi@stofair.se
Entré för besökare
Förregistrering via www.sectech.nu samt med inbjudningskort – fri entré, (värde 150 SEK). Fackmässa. 
Barn under 15 år endast i vuxens sällskap.

Hemsida
På www.sectech.se hittar ni alltid senaste nytt med aktuell utställarlista och hallskiss.
Säkerhetsbanketten
 
För trettonde gången arrangeras Säkerhetsbanketten den 20 oktober kl. 19:00. Som vanligt kommer representanter från hela den 
nordiska säkerhetsindustrin finnas på plats i restaurang Park Side i samband med öppningsdagen av Sectech. Då årets Detektor Interna-
tional Awards presenteras på säkerhetsbanketten kommer även den internationella säkerhetsindustrin finnas representerad. 
Förutom god mat i form av en trerättersmiddag och utdelningen av Detektor International Award, kommer bankettgästerna se underhål-
lande show och vi är glada att kunna presentera - komikern, skådespelaren och manusförfattaren Johan Rheborg!

Meny
Förrätt
Caesarsallad med kräftstjärtar och krutongstavar

Varmrätt
Hängmörad biff med fransk potatisgratäng och rödvinssås

Dessert
Äpple- och kardemummapaj med hemgjord vaniljsås

Pris: 895 SEK (exkl moms)
(OBS! anmälan är bindande och faktureras i förväg)

I detta pris ingår 1 glas mousserande vin som fördrink, 1 glas vin till förrätt, 1,5 glas vin till varmrätt samt kaffe efter maten. 
För mer information, se www.sectech.se.

Biljetter beställs hos Deniz Baykal, info@armedia.se eller 08-556 306 80. 
Bokad biljett/er kvitteras ut i AR Medias monter på Sectech-mässan. 

Välkommen till Sectech!

Kontakta oss gärna om du har några frågor! 

AR Media International AB   Stockholmsmässan AB
Deniz Baykal - Projektledare   Frida Andersson - Projektkoordinator
tel: +46 8-556 306 80    Tel: +46 8-749 99 08
mob: +46 739 87 53 33   Email: frida.andersson@stofair.se
Email: deniz.baykal@armedia.se



BESÖKAREINFORMATION 

SECTECH - Expo & Seminars, Stockholm 
20-21 oktober 2009 - Rica Talk hotel, Älvsjö/Stockholm

Tider
Mässans öppettider:
Tisdag den 20/10  -  09:00 - 17:00 
Onsdag den 21/10 - 09:00 - 17:00

Restauranger
Meet – våning två på Rica Talk
Mingle – entréplan på Rica Talk (barmeny)
E.A.T. – entrétorget Stockholmsmässan

Boende – Rica Talk
Pris enkelrum, 1.670 SEK och dubbelrum, 1.845 SEK per natt inklusive moms och frukostbuffet.
Sista datum för rumsreservation till detta pris är den 31/8 - 2009. Boka via bifogat formulär el ring
och uppge koden: SEC091018T    

Adress
Rica Talk Hotel
Mässvägen 2, Älvsjö
SE-125 80 Stockholm
Tel: +46 8 5888 2000
Fax: +46 8 5888 2001
E-post: info.talk@rica.se

Vägbeskrivning - www.rica.se/talk

Parkering i garaget under C-hallen
Parkeringspriser:
25 kr / timme
70 kr / dag
160 kr / 3-4 dagar
Periodkort för mässperioden kan köpas på Servicecenter eller i Informationen. Samtliga priser är inkl moms. 
OBS! Periodkorten kan ej förbeställas.
Boende på hotellet använder hotellets parkering.

Garderob 
Bredvid Servicecenter i Hall-C finns en bemannad garderob.

Inbjudningskort / Biljetter
Bjud in dina kunder till Sectech! Inbjudningskorten är kostnadsfria och beställes i jämna 100-tal av: cecilia.dinardi@stofair.se

Entré för besökare
Förregistrering via www.sectech.nu samt med inbjudningskort – fri entré, (värde150 kr). Fackmässa. 
Barn under 15 år endast i vuxens sällskap.

Hemsida
På www.sectech.se hittar ni alltid senaste nytt med aktuell utställarlista och hallskiss.

Kontakta oss gärna om du har några frågor! 

AR Media International AB  Stockholmsmässan AB
Deniz Baykal - Projektledare  Frida Andersson - Projektkoordinator   
Tel: +46 8-556 306 80  Tel: +46 8-749 99 08
Mob: +46 739 87 53 33  Email: frida.andersson@stofair.se
Email: deniz.baykal@armedia.se


