
SECTECH - Expo & Seminars, Stockholm 

19-20 november 2019 - Stockholmsmässan, Älvsjö/Stockholm 
 
Tider 
Mässans öppettider:   
Tisdag 19/11  kl  09:00 - 17:00 
Onsdag  20/11  kl  09:00 - 16:30 
Utställare har tillgång till mässhallen 1 timme före öppning och 30 minuter efter stängning. 
 
Flytta in: 
Måndag 18/11  kl 07:00 – 22:00 
Tisdag 19/11  kl 07:00 – 09:00 
 
Flytta ut: 
Onsdag 20/11  kl 16:30 – 24:00 
Torsdag 21/11  kl 07:00 – 16:00 
 
Om utökad inflyttstid behövs, måste en ansökan skickas 
till  tidigareinflytt@stockholmsmassan.se  med önskemål om tid för inflytt. Observera att det inte 
finns någon garanti för att ansökan beviljas samt att en extra kostnad utgår vid beviljad ansökan.  
  
In- och utflytt sker via PC1, som nås via lastkajen vars infart är mellan B- och C-hallen vid östra 
entrén. Även snurrdörren direkt in till utställningen används vid in- och utflytt. Under in- och utflytt 
är barn under 16 år ej tillåtna att vistas i lokalerna. 
Avlägsnande av eventuella restmaterial efter rivning kommer att debiteras.  
 
Priset för montrarna:  
6 kvm 32 700 SEK. 
12 kvm 45 800 SEK.  
Utöver detta tillkommer en grundhyra/anmälningsavgift om 4 300 SEK. 
 
Monterutrustning 
Montern är utrustad enl. följande: 
- Vit väggskiva, i sektioner om 1 x 2,5 m, monterad i aluminiumsystem. 
- Hyrmatta i rutor om 50 x 50 cm. 15 valfria färger. 
- Vit skylt med företagsnamn i svart text, med kardborre, storlek 100 x 28,5 cm. 
- Möbler, av de som ingår i möbelval sid 3-4 i monterpaketblanketten. 
- 1 elanslutning 230V, 10A, max 2000W. 
- 1 spotlight per löpmeter vägg. 

- Städning under eventet. 
 
Dina val av mattfärg och möbler gör du här » 
www.securityworldmarket.com/sectech/pdf/se_2019/Monterpaket_Easy_D_Sectech_2019.pdf 
 
Blanketten med dina val måste vara oss tillhanda senast den 24 oktober. Om val ej gjorts 
kommer din monter att utrustas med blå matta, 2 st klappstolar, 1 st infodisk och 1 broschyrställ. 
 
För mer information – kontakta Eventservice på telefon 08-749 44 44 eller  
e-mail eventservice@stockholmsmassan.se 
 
Höjdbyggnation 
Det är ej tillåtet att bygga montersystem eller hänga skyltar högre än 2,5 meter. Med undantag för 
ljustross, som finns att beställa via Eventservice.  
 



Eventservice 
Beställningar av produkter och tjänster utöver monterpaketet sker via Eventservices webbshop 
eller eventservice@stockholmsmassan.se.  
Se utbud av produkter och tjänster här »   
https://ipaper.ipapercms.dk/StockholmsmassanAB/es-kataloger-2019/SE/?page=1#/ 
 
Beställ i tid – spara pengar 
För att få bästa möjliga service från oss på Stockholmsmässan, och för att få de produkter och 
tjänster du önskar, är det viktigt att du beställer i tid. Kvaliteten i leveransen blir högre och 
dessutom sparar du pengar. Vid beställningar gjorda efter 24 oktober 2019, debiteras ett påslag 
30% på ordinarie pris. Vid beställningar under pågående event är påslaget 50%. 
Påslaget gäller alla prissatta produkter i Eventservicekatalogen. Detta gäller ej växter, 
utställarförsäkring samt montercatering, dessa har samma pris oavsett beställningsdatum. 
 
Sista beställningsdatum för lägsta pris på monterutrustning till Sectech, utöver den 
monterutrustning som ingår i ditt paket, är 24 oktober 2019. 
 
Servicecenter med butik 
På plats på mässan finns det möjlighet att göra tilläggsbeställningar och du får hjälp med allt som 
har med ditt monterutförande att göra på Servicecenter, som är öppet vid in- och utflyttning samt 
under pågående mässa. 
 
Försäkring 
Arrangörerna ansvarar EJ för uppkomna skador, stölder etc. Därför rekommenderar vi att ni ser till 
att ert försäkringsskydd även omfattar transporter och utställningar. 
För mer information – kontakta Eventservice på telefon 08-749 44 44  
eller e-mail eventservice@stockholmsmassan.se 
 
Internet 
Stockholmsmässan tillhandahåller det fria trådlösa nätverket ”stockholmsmassan” i alla publika 
utrymmen vilket medger utställare och besökare att kostnadsfritt hålla koll på email, surfa på 
webben och interagera i sociala medier. Besökares och utställares utrustningar kan orsaka 
störningar i det trådlösa nätets funktion. Därför kan Stockholmsmässan inte garantera att den 
kostnadsfria trådlösa anslutningen är fullkomligt funktionssäker i alla lägen.  
 
Trådbunden internetanslutning med upp till 100Mbit/sek beställer du via Eventservicekatalogen, se 
sid 86 » https://ipaper.ipapercms.dk/StockholmsmassanAB/es-kataloger-2019/SE/?page=86#/ 
 
Godsadress 
Stockholmsmässan, Godsmottagningen 
Sectech 2019 
"Ert företagsnamn" 
"Monternummer" 
Parkeringsvägen 10 
125 30 Älvsjö 
(Postadress: Stockholmsmässan, 125 80 Stockholm) 
 
Godshantering 
För info se Eventservicekatalogen sid 94 »  
https://ipaper.ipapercms.dk/StockholmsmassanAB/es-kataloger-2019/SE/?page=94#/ 
 



 
Leadtracking-besöksregistrering 
Stockholmsmässans besöksregistreringssystem går lätt går att ladda ner till smartphone eller 
surfplatta, läs mer och gör din beställning i Event Planner » 
https://eventplanner.stockholmsmassan.se/?redirecturl=/eventplanner/event/9912/article/fairmat
e-lead-tracking 
 
Utställarkort 
Utställarkortet ska bäras väl synligt under mässdagarna och ger tillträde till mässhallen 1 timme 
före öppning och 30 minuter efter mässans stängning samt under in- och utflytt.  
Varje utställande företag kan rekvirera 10 st kort genom att maila person- och företagsnamn 
till info@sectech.nu senast den 11 november, korten hämtas i entrén från och med 18 nov kl 
09.00. 
 
Max antal utställarkort är 10 stycken - om ni skulle överstiga antalet eller om de rekvireras efter 
11 november ber vi er istället registrera er som besökande via denna länk » 
https://ticket.stockholmsmassan.se/sectech 
 
Workpass 
För personer som enbart ska hjälpa till under in- och utflyttning behövs inga utställarkort utan de 
ska ha arbetskort (workpass). Arbetskort utfärdas på plats vid inflyttningsdörrarna och behöver 
inte förbeställas. 
 
Restauranger på mässan 
Restauranger på mässan 
Hos Mässrestauranger kan ni boka bord, beställa catering till montern samt beställa matkuponger 
till personalen. På www.massrestauranger.se hittar du kontaktuppgifter och förteckning över 
mässans restauranger. 
 
Alkoholregler för dig som ställer ut 
Mässrestauranger AB har utskänkningstillstånd för anläggningens restauranger, hallar och 
kongressavdelningar. Det innebär att du som utställare måste gå via Mässrestauranger om du vill 
bjuda på alkohol i din monter. Det är inte tillåtet att servera alkohol innan 11.00.  
Vid frågor ring Mässrestauranger på 08-727 72 00. 
 
Boende – Hotell Scandic Talk 
Bo vägg i vägg med mässan. Scandic Talk är ett modernt fullservicehotell byggt direkt intill 
Stockholmsmässan med hotellentré precis i anslutning till Stockholmsmässans huvudentré. 
 
Bokning sker via: Tel: +46 (8) 723 7272 eller mail: talk@scandichotels.com 
 
Adress 
Scandic Talk 
Mässvägen 2, Älvsjö, SE-125 80 Stockholm 
Tel: 08-588-820-00, e-post: talk@scandichotels.com 
 
Vägbeskrivning och mer information hittar du på hotellets webbplats » 
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-talk 
 
 
 



 
Parkering 
Vi har sammanlagt 2 000 parkeringsplatser i vårt garage och på de öppna parkeringarna runt 
Stockholmsmässan. 
  
Avgift 
Du betalar enklast med betalapparna Betala P, EasyPark, SMS Park eller Parkster. Områdeskoden 
anges tydligt vid respektive parkeringsområde. Ladda ner appen Betala P här » 
https://www.stockholmparkering.se/Pages/Betala_P.aspx 
  
- I garaget kostar det 60 kr/timme eller 170 kr/dag 
- Utomhus kostar det 50 kr/timme eller 150 kr/dag 
  
Förutom ovanstående avgift kan även en transaktionsavgift tillkomma beroende på vilken app och 
avtal du har. Våra betalautomater tar även kort. 
 
Inbjudningskort / Biljetter 
Bjud in dina kunder till Sectech! Logga in i Event Planner och gör dina beställningar » 
https://eventplanner.stockholmsmassan.se/?redirecturl=/eventplanner/event/9912/article/inbjudni
ngskort  
 
Entré för besökare 
Fri entré till mässan med förregistrering. Sectech är en fackmässa, barn under 15 år endast i 
vuxens sällskap. 
Länk till registrering: https://ticket.stockholmsmassan.se/sectech 
 
Webbplats 
På www.sectech.nu hittar ni alltid senaste nytt med aktuell utställarlista och hallskiss. 
 
Säkerhetsbanketten 
Säkerhetsbanketten arrangeras 19 november kl. 18:30 i nära anslutning till utställningen. 
Garderob kommer att finnas i anslutning till lokalen. 
Förutom god mat i form av en trerätters middag och utdelning av Detektor International Award, 
kommer bankettgästerna även få ta del av en underhållande show. För pris och mer information, 
se www.sectech.nu. 
 
Biljetter beställs hos Deniz Baykal, info@armedia.se eller 08-556 306 80, och kvitteras ut i entrén 
till Sectech. 
 
 
För mer information, se www.sectech.nu. 
 
Kontakta oss gärna om du har några frågor! 


