
praktisk information
Helsingborgs Konst- & Antikmässa  • 25–28 juli 2019 • Helsingborg Arena

Varmt välkommen som utställare på Helsingborgs Konst- & Antikmässa 2019. Här finner du praktisk 
information, från A till Ö, för att underlätta ditt mässdeltagande. Har du frågor är du alltid välkommen 

att kontakta oss, uppgifterna finner du nedan.

mässarrangör/
ansvariga  
Numera Mässor AB
vxl: 040–18 68 80

projektledare  
Ann-Christin Lindström
0733–74 34 50
a.lindstrom@numeramassor.com

projektsäljare  
Walter Sankovic
0768–64 42 61
walter.sankovic@numeramassor.com

tekniska tjänster/
monterbyggnation
Malmö Mäss-service
vxl: 040–30 67 20

kontakt malmö mäss-service: 
Jörgen Jönsson, 040–642 99 25
jorgen@mass-service.se
www.mass-service.se

godsadress
Helsingborgs Arena 
(Antikmässan/Namn och monternr)
Mellersta Stenbocksgatan 14
254 37 Helsingborg

besöksadress
Helsingborgs Arena 
Mellersta Stenbocksgatan 14

24  JUNI  Beställning av  monterutrustning. Beställningar  
 därefter medför en prishöjning på 25%.

1 JULI  Företagsuppgifter till mässguiden.

10 JULI  Skicka in monterbemanningsblanketten!

24 JULI  Buyer´s Day kl 11.00–15.30
 Vernissage kl 17.00–21.00

viktiga datum/deadlineskontaktuppgifter & godsadress

inflyttning 
Måndag  22 juli   kl 08.00–20.00*
Tisdag     23 juli        kl 08.00–20.00
Onsdag  24 juli   kl 08.00–11.00** 

*Obs! All inflytt under måndagen sker via lastgården.
**Buyeŕ s Day kl 11.00–15.30, vernissage kl 17.00–21.00

besökare
Onsdag  24 juli   17.00–21.00
Torsdag   25 juli    11.00–19.00
Fredag    26 juli    11.00–18.00
Lördag 27 juli   10.00–18.00
Söndag   28 juli   10.00–16.00

utställare
Onsdag 24 juli   08.00–21.30
Torsdag   25 juli    10.00–19.30
Fredag 26 juli    10.00–18.30
Lördag  27 juli   09.00–18.30
Söndag 28 juli   09.00–16.00

utflytt
Söndag  28 juli    kl 16.00–22.00
Måndag  29 juli    kl 08.00–12.00

Hallarna måste vara tömda senast måndag 29 juli kl 12.00. 

öppettider



praktisk information a-ö
alkohol
Serveringstillståndet på Helsingborg Arena innehas av Restaurang 
Dahlberg. För servering i montern, vänligen kontakta restaurangen.

bevakning
Mässan är bevakad från den 22 juli till och med den 29 juli kl 08.00.

biljetter/kundkort
Utställare kan köpa entrébiljetter till rabatterat pris. Endast utnyttjade 
biljetter debiteras, vilka faktureras i efterhand. Ju fler som utnyttjas desto 
högre rabatt! Utnyttjade biljetter debiteras enligt följande: 1-49 biljetter 
á 85:- exkl moms, 50-99 biljetter á 75:- exkl moms, 100- á 65:- exkl moms. 
Biljetter beställs på www.helsingborgsantikmassa.se (välj Logga in). OBS! 

buyer´s day, 24 juli kl 11.00–15.30
Registrering och köp på plats sker i kassan till en kostnad av 450:- inkl. 
moms. Handlare kan även förregistrera sig på hemsidan och betalar då 
endast 400:- inkl moms.

byggnation/monterutrustning 
Beställningen skall vara Malmö Mäss-service tillhanda senast 20 juni. 
Kontakt: Jörgen Jönsson, 040–642 99 25, jorgen@mass-service.se. 
Det går också bra att beställa via www.mass-service.se.

eluttag
1 eluttag á 500 W ingår i montern. För att undvika elavbrott: Observera 
att ett eluttag kan belastas med maximalt 500 W, vilket t.ex. motsvarar fem 
spotlights. OBS! Det är absolut förbjudet att använda ojordade kontakter 
vid egna elinstallationer i montern. För frågor om el kontakta Malmö 
Mäss-service.

emballage & avfall
Det åligger utställare, monterbyggare och dekoratörer att själv forsla 
bort emballage och spill som uppstår vid monterbygge och demontering. 
Containers finns placerade utanför arenan.

försäkring
All form av försäkring tillkommer det utställaren själv att ombesörja. 

golvbeläggning
Samtliga hallar är belagda med filtmatta.

hotell
Clarion Grand Hotel, 15% rabatt på logi enligt dagspriset den dagen 
bokning görs. Boka tidigt=billigare pris! uppge bokningskod ”Antik2019”.
Boka på tel 042-38 04 00 eller via hemsida: 
www.choice.se/clarion/grandhelsingborg
Comfort Hotel Nouveau, 12% rabatt på logi enligt dagspriset den dagen 
bokning görs. Boka tidigt=billigare pris
Boka på tel 042-37 19 50 eller maila till o.nouveau@choice.se
och uppge bokningskod ”Antik2019”. Ni kan även boka på deras hemsida: 
www.choice.se/comfort/nouveau

information
Finns i huvudentrén, bemannad enligt mässans öppettider för utställare.

jury
En kvalitetsgrupp av oberoende experter anlitas av arrangörerna för 
att bedöma utställningsföremålens äkthet så långt det är möjligt. 
Kvalitetsgruppen har rätt att avlägsna föremål som inte uppfyller mässans 
kvalitetskrav. Det går inte att föra talan mot kvalitetsgruppens beslut. 
Samtliga objekt i mässans hallar är underställda kvalitetsgruppens 
bedömning. Om kvalitetsgruppen beslutar att ta bort föremål som inte 
uppfyller kvalitetskraven eller beslutar att utställare inte får delta på 
mässan, äger utställaren inte rätt att återfå betald monterhyra eller i övrigt 
få ersättning av arrangören för de kostnader som detta medför. Detta 
gäller såväl direkta som indirekta följder som kan uppstå med anledning av 
beslutet. Se utförliga regler i dokumentet ”Utställarregler” på vår hemsida 
eller på anmälningsblanketten.

jurybedömda montrar
Samtliga utställare har möjlighet att få montern bedömd av juryn. Önskar 
du få din monter jurybedömd skall detta anges i beställningsformuläret på 
hemsidan (när du är inloggad).

monterbemanning
Glöm inte att skicka in monterbemanningsblanketten. Den skall vara 
Numera Mässor tillhanda senast 10 juli.

monternummer
Ditt monternummer finner du i separat utskick samt i utställar-
förteckningen på www.helsingborgsantikmassa.se välj ”Utställare A-Ö”.

mässbilaga – nyhet!
Årets mässbilaga distribueras med HD, NST samt LP och har en upplaga 
om 47 000 ex. Guiden är 16 sidor och innehåller redaktionella texter samt 
mässinformation. Passa på och annonsera! Kontakta Göran Månsson på 
Lime AB för mer information, tel 040-40 86 93.

parkering
Evenemangsparkering finns i området, följ kommunens skyltar. Parkering 
av släp erbjuds på innergården mot avgift om 495:- ex moms. För lätt 
lastbil erlägges dubbel avgift. Släp utan tillstånd efterdebiteras.

restaurang & caféer
Arena Restaurang Dahlberg drivs av toppkrögaren Per Dahlberg. På 
årets mässa erbjuds dagens lunch samt vegetariskt alternativ från och 
med onsdagen den 24 juli i den ordinarie restaurangen på plan 2. Här 
erbjuds även vin och öl till maten. Utställare som visar sitt utställarband 
(runt handleden) har möjlighet att gå in i en separat ingång samt har 
tillgång till särskilt reserverade bord. I hall A erbjuds vin, kaffe och mindre 
tapastallrik i mässans vinbar, centralt belägen i hallen. I hall C erbjuds 
smörgåsar, sallad, räksmörgås, korv med bröd och fikabröd i mässans nya 
Trädgårdscafé, med sittplatser inne. 
 
I foajén finns ytterligare ett café, som drivs av Arenan och som är öppet 
under alla dagar. Här serveras bland annat smörgåsar, sallader och fikabröd.

samutställare
Får inte förekomma på utställningen utan tillstånd av mässledningen. 
Samutställare debiteras en anmälningsavgift om 1000:- exkl moms. 

städning
Utställare ansvarar själva för all städning i den egna montern. Städning kan 
beställas av Malmö Mäss-service.

utställarband
Personer som är uppskrivna på monterbemanningsblanketten erhåller ett 
tillfälligt inlastningstillstånd som gäller under dagen. De personer som 
skall arbeta i montern under mässan måste under ankomstdagen registrera 
sig och erhåller då ett utställarband. Det ingår ett utställarband per 3 m2, 
extra utställarband kan köpas till för 120:- exkl. moms och debiteras i 
efterhand.

uttagsautomat
Närmaste uttagsautomat finner du på Nelly Krooksgatan 2 (700 m) 
alternativt Södra Stenbockgatan 125 (1400 m).

vernissage, 24 juli kl 17.00–21.00
10 st vernissagebiljetter (gäller för 2 personer) skickas ut per automatik, 
varav 3 st kan utnyttjas kostnadsfritt. Utöver dessa faktureras 
endast utnyttjade biljetter i efterhand med 144:- exkl moms. OBS! 
Vernissageinbjudan gäller endast under vernissagen. Besökare kan även 
betala vernissageentré på plats till en kostnad om 300:- inkl moms.

I övrigt hänvisar vi till Allmänna Bestämmelser samt Utställarregler för 
Helsingborgs Konst- & Antikmässa 2019.

Praktisk information Helsingborgs Konst- & Antikmässa
25–28 juli 2019, Helsingborg Arena

Vi i projektteamet önskar er varmt välkomna som utställare och lycka till med ert mässdeltagande!


