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Udstillerinformation  
 _________________________________________________________ 

 
SIDSTE BESTILLINGSDAG* for indretning til jeres stand d.11. maj  
 Tillæg ved bestillinger efter d. 11 maj. Ved ændring/afbestilling efter d. 11 maj debiteres fuld pris.  

___________________________________________________________ 
 

 

Varemodtagelse OBS! Brøndby Hallen påtager sig ikke ansvar for varerne! 
 
Varemodtagelse:  
Der er mulighed for at sende vare fra 24.maj. Ved spørgsmål  
info@brondbyhallen.dk  
 
Mærk varerne omhyggeligt med følgende: 
Ejendomsmessen/ Virksomhed/ Standnummer/ Telefonnr til kontakt hos jer. 
Brøndby Hallen  
Brøndby Stadion 10  
2605 Brøndby 

Indflytning  Tirsdag d. 31.5 kl. 8.00-22.00 
Onsdag d. 1.6 kl. 7.00-09.00 
 
Ved maskiner og materiale på over 1 ton skal der bestilles truckhjælp mindst 1 
uge før. 

Åbningstider Messen er åben for besøgende: 
Onsdag d. 1.6 kl. 09.00-17.00  
Torsdag d. 2.6 kl. 09.00-16.00 

Udflytning Torsdag d.2.6 kl. 16.15-22.00 
 
OBS! Det er ikke tilladt at påbegynde demontering af standen før kl. 16.00 på 
den sidste messedag. I løbet af de første 15-30 minutter efter messens lukketid 
forlader de besøgende lokalerne. I det tidsrum er det af sikkerhedsmæssige 
hensyn ikke tilladt at køre tomgods rundt i messehallerne. Af 
sikkerhedsmæssige årsager åbnes vareporterne heller ikke i dette tidsrum. 
Messegangene skal holdes fri, så godshåndteringen kan komme i gang så hurtigt 
som muligt, når alle de besøgende har forladt hallerne. 

Godsafhentning Se udflytningstiden. Ved spørgsmål eller uoverensstemmelse om en anden tid, 
kontakt halassistenten i Brøndby Hallen på 2021 4052. 
Brøndby Hallen påtager sig ikke ansvar for gods før, under eller efter 
arrangementet. 
Der kan efter aftale med Brøndby Hallen afhentes vare/gods fredag d. 3.6 inden 
kl. 14.00. Udstilleren står selv for at bestille transport af sit gods.  
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Service A-Å  
  

  

Affald 
 

Under indflytningen vil der være adgang til en container til affald. 

Børn Messen er en arbejdsplads, og store trucks kører rundt i lokalerne. Derfor er det 
ikke tilladt for børn under 16 år at færdes i lokalerne under ind- og udflytning. I 
bedes respektere dette forbud for jeres børns og vores truckføreres skyld. Tak 
fordi I viser hensyn! 

Brandbestemmel
ser 

Nødudgange/flugtveje må aldrig spærres/dækkes.  
Følg i øvrigt anvisninger om flugtveje og brandmateriel i selve hallen. 

Flaskegas Udstillere, som gerne vil bruge flaskegas, skal give besked om dette til Brøndby 
Hallen 4 uger før messen.  Af brandhensyn må der ikke være åben ild i hallen.  

Godshåndtering 
 
 
 
Hotel 

Udstillere må ikke opbevare tomgods i hallen. Der findes et uovervåget område 
til brug af  opbevaring af tomgods. Ønsker man opbevaring af tomgods, kontakt 
da venligst Henrik Dornfelt, tlf: 43455800, e-mail: henrik@brondbyhallen.dk   
 
Der findes et fåtal værelser i Idrætens hus hotel. Kode: EJENDOM20 for rabat. 
 

Hovedindgang OBS! Hovedindgangen er kun åben inden for arrangementets åbningstider – i 
øvrige perioder henvises udstillerne til vareindleveringen. 

 
Høje 
konstruktioner  
 
 
 
 
 
Indflytning 

Høje konstruktioner er ikke tilladte på Easyfairs messer. Udsmykning af standen 
som skal henlede opmærksomheden må ikke gå højere op end 2,5 meter, med 
mindre I har fået tilladelse af jeres naboer.  
Ved spørgsmål angående dette bedes I kontakte Numera Mässor 
peter.eyermann@numeramassor.se. 
 
 
Der vil under indflytning blive serveret kaffe og snacks. 

Internet 
 
 
 
 
 
Lastning/aflæsni
ng 
 

Gratis trådløst internet i hele hallen. Kan logges på via sociale medier eller via 
netværkskode: 
Brondby_Hallen_Arrangementer,  Kode: 43455800BH 
Har I brug for en fastnetforbindelse, kan det bestilles hos Brøndby Hallen på 
info@brondbyhallen.dk. 
 
Under ind- og udrykning vil der være aflæsning via nedkørsel for enden af hallen 
(syd) eller via hovedindgang, afhængig af hvor stand er placeret.   

Messevægge 
 
 
 

Messevæggene skal afleveres tilbage i den stand, I fik dem tildelt. De må ikke 
males, og der må ikke slås søm i dem. Hvis I har brug for at købe denne service 
eller har spørgsmål omkring det bedes i kontakte Malmö Mäss-service Jaqueline 
Tegstam Makolli, telefon 0046 765-25 70 82 og jaqueline@mass-service.se 



  

 

Version: 1.1  Side 3 

 
Port til hallen: 

 
Porten er 3 meter høj og 4 meter bred. 

Postpakker Mindre pakker og brev sendes til Brøndby Hallen, Brøndby Stadion 10, 2605 
Brøndby. De leveres direkte til jeres stand, hvis I markerer pakken med navn, 
messenavn, stand og telefonnr. 

Servicetilladelse 
 
 
 
 
Support på 
stedet 
 
 
 
Søjler  
 

Brøndby Hallens restauratør har mad- og alkoholtilladelse i vores lokaler. Det er 
derfor ikke tilladt at tilbyde drikkevarer eller mad i standene, hvis dette ikke er 
bestilt gennem vores restauratør med mindre der er tale om smagsprøver. Hvis I 
vil bestille eller har spørgsmål, bedes I kontakte: booking@dif.dk  
 
Der vil være en ”service disk” i hallen ved indflyt. Service disk har åben d. 31. 
maj kl. 09-20 og d. 1. jun kl. 07-09. Øvrig support kontakt: 
info@brondbyhallen.dk  eller telefon 43 45 58 00. Projektledelsen fra Numera 
Møssor findes på plads på messegulvet og i hovedentrén.  
 
Se på tegningen, om din stand indeholder søjler. De er markeret som sorte 
prikker på tegningerne. 

Udstiller- 
forsikring 

Forsikring tegnes hos udstillerens forsikringsselskab.  

Udstillerkort 
 
 
 
 
Udstillerportal 

I jeres udstillerportal kan I registrere standpersonale. Disse printes på plads når 
standpersonalen kommer.  
Ved spørgsmål bedes i kontakte Maria, maria.jarl@numeramassor.com 
 
 
Via jeres log-ind kan I designe jeres digitale stand som også er vores liste over 
udstiller på hjemmesiden. I får et log-ind mail fra Trippus med videre 
instruktioner. Det er også her I kan følge jeres Leads og registrere dem via 
scanning af deres navneskilte. Ved spørgsmål bedes i kontakte Maria, 
maria.jarl@numeramassor.com 

Vagt 
 
Øvrige regler 
 

Der kommer til at være en vagt på stedet under alle messedagene. 
 
Det er ikke tilladt at bruge andet end Brøndby Hallens eget tape på halgulvet.  
Kontakt ”Service disk” for udlevering af tape. 
Der må ikke bores, sømmes, hæftes eller på anden måde laves huller i halgulv, 
loft, gardiner, bander, borde m.m. Der må ikke ændres på hallens installationer. 
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Kontakt 
projektledelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt vores 
samarbejdspartners 
 

Peter Eyermann 
Projektansvarlig 
Spørgsmål vedr. din stand. 
+46 706 90 83 52, peter.eyermann@numeramassor.com 
 
Susanne Green 
Senior Projektleder 

Ved spørgsmål om messen 
+46 701 45 75 55, susanne. green@numeramassor.com 
 
Maria Jarl 
Projektkoordinator 

Spørgsmål vedr. jeres log-ind og øvrigt. 
+46 735 28 87 45, maria.jarl@numeramassor.com 
 
 
 
Jaqueline Tegstam Makolli 
Malmö Mäss-service 

Kontaktes ved spørgsmål vedr. indretning og opbygning af stand. 
+46 765-25 70 82 
jaqueline@mass-service.se 
 
Henrik Dornfelt 
Brøndbyhallen 

Kontaktes for information vedr gods, truck, internet, tekniske spørgsmål i hallen.  
+45 43 45 58 00 
henrik@brondbyhallen.dk 
 
Idrætens hus  
Restaurant, catering, konferens, hotel. 

booking@dif.dk 
 
 
 
 

  

 


