Samlingsmontrar
på Nordic Sustainability Expo, 17-18 maj 2022
I samband med Nordic Sustainabilty Expo erbjuds fyra alternativ för samlingsmontrar för ett
enkelt och smidigt deltagande.
Samtliga alternativ är på 48 kvm. Dessa är kompletta lösningar där grundinredningen varierar men
där varje utställare erhåller disk med logotype samt eluttag. I alternativ 1 och 2 ingår även TV-skärm
med stativ.

Alternativ 1

Kostnad/utställare
10 430 kr

Alternativ 3

Kostnad/utställare
6 555 kr

• Matta valfri färg
• Väggar + dörr 4kvm (förråd)
• Tapet till väggar
• Cirkelvepa 2 diameter
• Belysning (tross runt monter)
• Möbler och sittgrupper
• TV-skärm monterad på förrådsvägg

• Matta valfri färg
• Väggar + dörr 4kvm (förråd)
• Tapet till väggar
• Cirkelvepa 2m diameter
• Möbler och sittgrupper

Kostnad inredning 78 410 kr
Kostnad monteryta 94 515 kr
Kostnad/utställare 10 430 kr

Kostnad inredning 44 060 kr
Kostnad monteryta 94 515 kr
Kostnad/utställare är 6 555 kr

Alternativ 2

48 kvm

Kostnad/utställare
10 430 kr

Alternativ 4

48 kvm

Kostnad/utställare
6 555 kr

• Matta valfri färg
• Väggar + dörr 4kvm (förråd)
• Tapet till väggar
• Cirkelvepa 2m diameter
• Möbler och sittgrupper
• TV-skärm monterad på förrådsvägg

• Matta valfri färg
• Väggar + dörr 4kvm (förråd)
• Möbler och sittgrupper
• Dekal, målade väggar i standarfärg.

Kostnad inredning 51 290 kr
Kostnad monteryta 94 515 kr
Kostnad/utställare 10 430 kr

Kostnad inredning 24 744 kr
Kostnad monteryta 94 515 kr
Kostnad/utställare är 6 555 kr

48 kvm

48 kvm

Fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv
att använda Stockholmsmässan som leverantör av monterutrustning
Stockholmsmässan är klassade med ISO 20121 för hållbara event
och bedriver ett omfattande arbete kring hållbarhet.
• Stockholmsmässan återvinner, återbrukar eller energiåtervinner
98% av allt avfall.
• Stockholmsmässan har korta transportvägar till och från montern
vilket minskar energiförbrukningen för transporter.
• Stockholmsmässan samarbetar med många olika lokala företag
och företagare.
Klicka här för mer information om Stockholmsmässans
hållbarhetsarbete eller ladda ner som PDF

Reglar i väggar
Reglarna återanvänds 3-4 gånger för att sedan materialåtervinnas
till fjärrvärme.
Mässväggar
Mässväggarna återanvänds ca.13ggr för att sedan materialåtervinnas
till fjärrvärme.
Hyrmatta
Hyrmatta kan användas ca 25-30ggr. Mattan borstas och dammsugs
i en maskin efter varje användning, inget vatten eller kemikalier
behövs.

Färg
Färgen är Svanenmärkt och godkänd av Astma-och Allergiförbundet
samt marknadsledande inom hållbarhet (Alcro)
Ljuskällor
LED-ljuskällorna sänker förbrukningen av energi med ca 10ggr samt
att livslängden är ca.30 000 timmar.
Möbler
De möbler som ingår hyrs av Stockholmsmässan återanvänds.
Transporter
Transporter minimeras då montermaterialet förvaras i
Stockholmsmässans lokaler.

För mer information om de produkter och tjänster
Stockholmsmässan erbjuder se vår webshop för
montertjänster. Här finns flera hållbara alternativ
där dessa är utmärkta med ett ”grönt löv”.
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