Praktisk information för utställarna
Veterinärkongressen 2018
Årets konferens äger rum 9-10 november 2018 på Campus Ultuna,
Undervisningshuset
Adress till utställning och huvudentré:
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Almas Allé 10
756 51 Uppsala
Information läggs kontinuerligt upp på Sveriges Veterinärförbunds hemsida.
www.svf.se

Inflyttning och iordningsställande av monter
Allt gods ska levereras till; Campus Ultuna (SLU) Godsmottagningen Ulls Hus, Ulls gränd 1,
75651 Uppsala Tel: 018-6712 07 (godset kommer att flyttas till utställningsplats den 8 nov.)
Godsmottagningen är öppen måndag- fredag kl. 08:00-15:30 (OBS! fredag 2 nov. stänger
kl. 11:00) Gods kan levereras till SLU redan från onsdagen 31 oktober.
Gods ska vara väl förpackat och etiketterat och med monternummer på för att vi ska kunna
placera den på rätt plats.
Gods större än en EU-pall eller högre än 200 cm kommer inte att kunna tas emot eller
skickas. Vill ni sända större gods måste ni ta emot det själva den 8 november.
Utställarna är välkomna att börja rigga montern, 8 november från kl. 10:00. En vaktmästare
kommer att finnas på plats. Din exakta monterplats finns på bilagan till denna information och
kommer att framgå på hemsidan och på anslag i lokalen. Monteringen ska vara klar senast
kl.18:00. Det finns även möjlighet på morgonen 9 november att sätta upp en enklare
utställning. Utställningsplatsen ska vara städad och klar senast kl. 08.30 fredag morgon.
Material som ni vill spara vid uppackning måste vara uppmärkt och placeras i bur/pall senast
kl.16:00 och kommer att förvaras under kongressen. Det finns en container ute vid Almas allé
18 A, där ni kan kasta det som inte ska förvaras.

Utflyttning
Nedmontering av utställningen kan ske tidigast kl.15:30 den 10 november och ska vara klart
senast kl.18:00. Alla sopor ska vara borttagna vid den tidpunkten.
Gods skall hämtas från godsmottagningen senast tisdagen 13 november.
OBS! Gods större än en EU-pall eller högre än 200 cm kommer inte att kunna tas emot eller
skickas. Ni beställer hämtning av godset själva och det är viktigt fraktsedlar är klara och
utskriva och placerade på ert gods.

Möbler till utställarplats

Observera att utställarplatsen är en markerad yta utan väggar. Det finns tillgång till bord
120x60 cm, höjd är 70 cm och vanliga stolar, men observera att möblering måste bokas i
förväg via merja.immonen@slu.se
Varje utställarplats får tillgång till el. Behöver ni ström över det vanliga måste detta bokas i
förväg via merja.immonen@slu.se, tel. 018-67 20 02.
Utställarna har tillgång till de uppmärkta monterytorna. Har utställare material som är större
än de utmärkta får det inte monteras upp p.g.a. brandreglerna.

Affischer, levande ljus, djur och servering
Observera att ingen klistring etc. på väggar eller pelare är tillåtet.
Det är inte tillåtet att använda levande ljus i lokalen.
Pga. allergirisk är tyvärr inga djur välkomna
Servering av nötter är inte tillåten.

WIFI
Vill ni ha tillgång till trådlöst internet. Fråga vid registreringen efter inloggning.

Sekretariat och registrering:
Fredag 9 november kl. 08:00-17:00
Lördag 10 november kl. 07:30-16:00

Utställning:
Öppettider:
Fredag 9 november

kl. 08:30-17:00

Lördag 10 november kl. 08:00-15:30

Utställarplats
Det ingår två fria representanter per utställaryta med tillgång till kaffe och enklare lunch.
deltagande i föreläsningar i mån av plats. Länk till anmälan:

http://reg.akademikonferens.se/veterinarkongress2018/utställarrepresentant
Ni har möjlighet att anmäla extra utställarrepresentanter utöver de två fria som ingår i
utställarplatsen, mot en reducerad kostnad via denna länk:
http://reg.akademikonferens.se/veterinarkongress2018/extrautställarrepresentant
Frågor om anmälan av monterpersonal: vetexhib@slu.se

Parkering
Parkering är tillåten endast på markerade P-platser. Bilar får inte stå utanför entrén. För mer
info och vägbeskrivning se karta:

Ultuna-Orienteringskarta-2016-sv-en.pdf

Försäkring
Utställaren ansvarar för sin utrustning. Huset är larmat under nattetid.

Namnskylt
Vid registreringen på plats på konferensen, kommer varje anmäld representant för er monter
att få en namnskylt. Namnskylten ska bäras väl synlig under hela kongressen och ger
tillgång till kaffe och lunch.

Kaffe och lunch
Kaffe och enklare lunch ingår för anmälda utställare och serveras på flera ställen i
utställningen.

Kongressmiddag 9 november
Middag med underhållning serveras i Ulls restaurang. Kostnad 700 kr exkl. moms
Obs. att det är begränsat antal platser. Anmälan stänger 1 november. Du anmäler
deltagande i middagen när du anmäler personal.
Kontakt angående utställningen:
Merja Immonen, tel: 018-67 20 02
vetexhib@slu.se

Hjärtligt välkomna till Veterinärkongressen 2018!

