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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

Affald 

Brandbart materiale kan afleveres i containere stillet til 
rådighed af hallen. Større mængder kan bortkøres fra 
standene for udstillernes regning. Ikke brandbart mate-
riale kan i mindre mængder afleveres i containere stillet 
til rådighed af hallen. 

 

Afskærmning 

De udstillede maskiner, anlæg og apparater af enhver 
art skal være forsynet med de i lovgivningen fore-
skrevne sikringsdele, uanset om det udstillede forevises 
i drift eller ej. Demonstrationer der udvikler støv, røg, 
damp, lugt, gas m.v. må kun foretages såfremt forure-
ningen effektivt fjernes. 

 

Arbejdstilsynet  

Såvel i opbygnings- og udstillings- og nedtagningsperio-
den skal Arbejdstilsynets regler for brug af maskiner og 
værktøj overholdes. 

 

Belysning 

I messeperioden er der normal rumbelysning i hallerne. 
Det påhviler udstilleren at sørge for fornøden belysning 
af standen. Der kan bestilles lys i webshoppen. 

 

Blomstersalg/-leje  

Der er mulighed for at leje eller købe blomster og 
grønne planter til dekoration af standene.  
Se under blomster i webshoppen. 

 

Brandsikring & brug af åben ild  

Udstillingen er godkendt af brandmyndighederne. Der 
vil være kontrol ved brandvagter i åbningstiden. Af 
brandhensyn må der i hallerne ikke forefindes behol-
dere med eksplosive og/eller brandfarlige væsker, f.eks. 
skal biler være tømt for benzin (der må max. være 5 li-
ter brandstof i tanken). Batteripoler afmonteres. 

Der må i standopbygningen ikke indgå materialer som 
f.eks. pap, papir, plastprodukter m.m., som er let an-
tændelige, eksplosive eller ved brand udvikler giftige 
luftarter. Ingen materialer må være mere 

antændelige/brandbare end træ. Gardinstoffer skal så-
ledes imprægneres mod brand ifølge Brandvæsnets og 
producenternes anvisninger mens fx halm, og lignende 
er forbudt, med mindre det indgår som en nødvendig 
del af udstillingen. 

OBS! Omkostningerne til nødvendige brandsikringsfor-
anstaltninger på stande afholdes af udstilleren. 

Brug af åben ild og tobaksrygning er forbudt. Det er ikke 
tilladt at have stearinlys/fyrfadslys eller anden åben ild 
tændt på standen. I webshoppen og Teknisk Afdeling 
har vi et lille udvalg af kunstige stearinlys, der kan lejes 
eller købes.  

 

CreditCard 

Bestil dit MESSE C købekort i webshoppen og køb på 
kredit i teknisk afdeling, restauranter, cafeer m.v. i hele 
messens åbningstid. 

 

Dankort 

Under nogle messer vil det være muligt at hæve kon-
tanter i forhallen/indgangspartiet. 

Kontakt projektpersonalet, hvis du vil sikre dig, at dette 
er en mulighed under den pågældende messe. 

 

El-installationer og Lys  

Kan bestilles i MESSE C’s webshop – husk at anføre på 
standskitsen hvor det skal placeres på standen og deref-
ter uploade tegningen. 

 

Eventpakker  

Har du lyst til at gøre noget ekstra? Vi i MESSE C er altid 
friske med ideer til en event, der kan hjælpe med at få 
din stand til at skille sig ud fra de andre. 

Gennem MESSE C har du fx mulighed for at booke kaffe-
event, casino, værtinder mm. Eller du kan købe en foto 
eller filmpakke, som du efterfølgende kan bruge i din 
markedsføring (se punktet foto- og filmservice). 

Se vores udbud af eventpakker i webshoppen. Eller kon-
takt os for at høre nærmere om en ide til et lille pift til 
din stand. 

 

 

http://www.messec.dk/events.html
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Forsendelser 

Forsendelser til din stand på messen bedes mærket som 
følger: 

Hal - Stand nr. 
Firmanavn 
Messenavn 
MESSE C 
Vestre Ringvej 101 
7000 Fredericia 

Vi gør opmærksom på, at MESSE C kan kvittere for mod-
tagelse af forsendelser, dog hæfter MESSE C IKKE for af-
leveret gods. MESSE C anviser vognmanden, hvor stand-
arealet er placeret. 

 

Forsikring/ansvar  

MESSE C påtager sig ikke noget ansvar for det udstillede 
materiel, hverken direkte eller via forsikring. Det anbe-
fales derfor, at kontakte eget forsikringsselskab for at 
sikre dækning af eventuel skade i forbindelse med mes-
sedeltagelsen. 

 

Foto- & filmservice  

Ønskes der film eller billeder af standen, produkter, fo-
redrag, show, stab osv. til brug i efterfølgende markeds-
føring kan MESSE C være behjælpelige, idet vi har ind-
gået samarbejde med professionelle fotografer.  

 

Frokost- & madpakkeservice 

Der er mulighed for på forhånd at bestille frokost (smør-
rebrød, sandwich, salat m.v.) til levering på standen.  
Se vores sortiment i webshoppen.  

 

Gulv / Gulvtæppe 

Betongulv uden vægtbegrænsning.  
 
Tæppe: Af hensyn til helheden på messen anbefaler vi 
og opfordrer udstillerne til at pålægge tæppe på stand-
arealet, som ellers vil stå i rå beton.  

MESSE C pålægger gulvtæppe i gangarealerne. 

Tæpper kan rekvireres i standardfarver og specialfarver 
gennem MESSE C – se vores sortiment i webshoppen.  

Du er naturligvis velkommen til at medbringe eget 
tæppe. Bemærk afskaffelsesafgiften pr. m2, hvis I ikke 
ønsker at tage jeres eget tæppe med tilbage. 

HUSK i øvrigt den rigtige tape fra Teknisk Afdeling samt 
brandgodkendelse. 

 

Hotel/Overnatning 

Hotellister med overnatningsmuligheder i lokalområdet 
og MESSE C’s særaftaler forefindes på MESSE C’s hjem-
meside under:  
”Messe C” → ”Sov og spis” 

 

Højdebegrænsning/frihøjde  

• HAL A: Frihøjden i Hal A er overalt 9,0 meter og 
mellem dragerne op til 12,5 meter. 

• HAL C: Frihøjden i Hal C er overalt 4,5 meter og 
op til 5,5 meter mellem dragerne. 

• HAL D+E: Frihøjden i Hal D + E er overalt 6,5 
meter, dog kun 5,5 meter på langs af hallen 
mellem søjlerne, og op til 7,5 meter mellem 
dragerne. 

OBS! Opbygning i højden skal følge 45 graders reglen - 
se venligst forklarende tegning på hjemmesiden i webs-
hoppen under udstillerinformation eller kontakt Teknisk 
Afdeling for rådgivning 

 

Internet  

MESSE C tilbyder gratis adgang til internet gennem det 
trådløse netværk i området – kontakt projektpersonale 
for kode. 

Adgangen tilbydes på forudsætning af, at MESSE C ikke 
har teknisk mulighed for at garantere kvaliteten, da me-
get andet elektronisk udstyr kan forstyrre den.  

Vil du være sikker på internetforbindelse, tilbyder 
MESSE C en kablet løsning – herved garanteres kvalitet 
og stabil forbindelse.  

Se mere i vores webshop under internet. 

 

Kopiservice  

Før, under og efter udstillingen kan udstillerne på Ar-
rangørkontoret og i Teknisk Afdeling få foretaget kopie-
ring (mod betaling). 

 

Nødudgange/brandskabe 

Ingen udstiller må beklæde, skjule eller lukke nødud-
gange samt brandskabe. Der må heller ikke placeres ud-
stillingsgenstande foran brandskabe, el-skabe, nødud-
gange eller i gangarealer. 
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Overdækning af stande 

Til overdækning af stande må kun anvendes brand-im-
prægneret vandgennemtrængende materiale. 

Stande med over 30 m2 overdækning skal forsynes med 
sprinkleranlæg eller ABA detektor anlæg. 

 

Parkering  

I opbygnings- og nedtagningsperioden 

Parkering på parkeringsarealet foran og bag hallerne (se 
oversigtstegningen for besøgsparkering og udstillerpar-
kering) 
Parkering i hallerne er absolut forbudt. Aflæsning max. 
30. minutter. 

I messeperioden 

Udstillerne henvises til udstillerparkeringen bag hal-
lerne. Adgang til udstillerparkeringen kræver gyldigt ud-
fyldt P-kort. 
 

Porte  

Portmål (højde x bredde):  

• Hal A: 3,9 x 3,9 m / 5,9 x 5,9 m  

• Hal C:  3,9 x 4,9 m / 3,9 x 3,9 m  

• Hal D & E: 3,9 x 3,9 m / 5,9 x 5,9 m 

Se også vedhæftede OVERSIGTSTEGNING over MESSE C 
i messens praktiske informationer.  

 

Rengøring af stande  

Under messen forestår MESSE C rengøring af fællesare-
aler, dvs. gangarealer, forhal, toiletter og serveringsste-
der. 

Udstillerne er selv ansvarlige for rengøring af stande. 
Ønsker man rengøring af standen foretaget af MESSE 
C’s rengøringspersonale, kan denne ydelse forudbestil-
les – se i vores webshop under tæpper og rengøring.  
 

Salg fra standene  

Der er på alle messer indhentet tilladelse til direkte salg 
fra standen. 

 

Standinformation 

Af din kontrakt med messens arrangør fremgår det, 
hvorvidt standen er med eller uden opbygning samt 

hvilke tekniske ydelser, der eventuelt er indeholdt i din 
standleje. 

Stand uden opbygning 

Standen markeres i hallen, og er en ren optegning af 
arealet.  

Stande uden opbygning er beregnet til firmaets egne 
opbygningssystemer. Tekniske ydelser som fx. opbyg-
ning af vægge og skiltefriser kan bestilles hos MESSE C i 
webshoppen. 

Stand med opbygning 

Opbyggede stande opbygges af aluminiumssystem med 
hvide (medmindre andre farver er bestilt mod ekstratil-
læg – se webshop) 1 meter brede melaminplader mod 
nabostande og skiltefriser på åbne sider.  

Stande langs hallens vægge leveres med hvidmalet bag-
væg (spånplade) samt aluminiumssystem mod nabo-
stande. 

Det er tilladt at ophænge lette emner i aluminiumssy-
stemet ved hjælp af kroge og kæder. Ophæng skal finde 
sted fra toppen af en plade (højde 250 cm) og ikke midt 
i en plade. 

Venligst vær opmærksom på at de lejede standvægge 
forventes afleveret ved messens slutning i samme stand 
som ved modtagelsen. Aluminiumsprofilerne må såle-
des ikke males, påklæbes tape eller på anden måde be-
skadiges.  

Såfremt du ønsker at anvende vægplader til opklæbning 
eller lignende, er du velkommen til dette, men du må 
derefter påregne, at blive faktureret kr. 150,00 excl. 
moms pr. plade. 

Kroge, kæder og tape til ophængning kan evt. købes i 
Teknisk Afdeling. 

Udstillerne står selv for firmanavn, logo m.v. på evt. skil-
tefriser, MESSE C’s skilte afdeling er gerne behjælpelig 
med at lave skilte – se under print/skilte i webshoppen. 

Mål:  

 Bredde på side- og bagvægge: 100 cm (Synligt 
mål: 96,8 cm) 

 Højde på side- og bagvægge: 250 cm (Synligt 
mål: 241,4 cm) 

 Højde på skiltefrise: Udvendigt mål 30 cm / 
højde på tekstfelt 20 cm 
 

Såfremt én eller flere af ovennævnte ydelser IKKE øn-
skes, bedes dette oplyst på standskitsen som skal uploa-
des. Da ydelserne er standard for ”klar til brug” stan-
dene, kan de ikke ombyttes til andre tekniske ydelser, 
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og der er ingen refusion i prisen, såfremt man ikke øn-
sker at benytte dem. 

Yderligere tekniske ydelser skal bestilles i web-shoppen. 
 

Standmaterialer  

Der må i standopbygningen ikke indgå materialer som 
f.eks. pap, papir, plastprodukter m.m. som er let antæn-
delige, eksplosive eller ved brand udvikler giftige luftar-
ter. Ingen materialer må være mere antænde-
lige/brandbare end træ. Gardinstoffer skal således im-
prægneres mod brand ifølge Brandvæsenets og produ-
centernes anvisninger. 

 

For alle hovedledninger, som bestilles i forbindelse med 
tilslutning til egne maskiner eller anden installation, 
kræver Stærkstrømsregulativet, at den fremførte ho-
vedledning afsluttes i et CEE-/Eurostik. 

 

Standregler  

 50% reglen: Da vi tidligere har oplevet, at ud-
stillere er blevet lukket inde bag en væg, der er 
blevet opsat af naboudstilleren på den anden 
side af gangen, skal vi hermed indskærpe at 
mindst 50% af facadearealet mod hvert gang-
areal skal være åbent  
 
 

 Arrangøren forbeholder sig ret til at fjerne en 
evt. standopbygning, containere eller lignende 
for udstillerens regning og risiko, hvis denne 
regel ikke overholdes. 
 

 Standafgrænsning: Udstillende virksomhed 
SKAL holde sig indenfor afmærkningen. Af hen-
syn til helheden og krav fra brandmyndigheder 
skal alle udstillingsgenstande holdes inden for 
eget standareal. Ligeledes er omdeling af rekla-
mer eller anden PR-aktivitet uden for eget 
standareal ikke tilladt. 
 

 Standene vil være forsynet med tydeligt num-
mer. Standens nummer SKAL være synligt på 
standen i hele udstillingens åbningstid. Skilt 
med stand nummer opsættes af MESSE C.  
 

 Lys, lyd, og lugt: Der må på eller fra standen 
ikke foretages noget som ved lys, lyd eller lugt 
kan være til gene for nabostande. Støjniveauet 
på enhver form for demonstrationer af udstil-
lede produkter eller optræden må ikke over-
stige 85 DbA målt en meter fra standen. 

Udstillingsledelsen forbeholder sig, i tilfælde af 
klager fra omliggende stande, ret til for udstil-
lernes regning at lade udføre støjmåling. Over-
trædelse vil medføre lukning af standen uden 
erstatningskrav mod arrangøren. 
 

 Ved enhver form for beskadigelse gøres op-
mærksom på, at skaderne vil blive udbedret for 
skadesforvoldes regning.  
 

 Opbygning i højden: Max højde for stand op-
bygning er 2,5 meter. I det tilfælde at standens 
opbygning overskrider den alm. byggehøjde 
anvendes 45 graders reglen. Ønskes højere op-
bygning skal der ansøges om dispensation hos 
Teknisk Afdeling.  
 

 Udstilleren er forpligtet til at bemande sin 
stand i hele messens åbningstid. 
 

Stande med 1. sal samt høje  
scener/podier og forsamlingstelte 

Jf. Byggeloven skal materiel, der anvendes til  
opbygning af følgende konstruktioner, være certificeret. 

•         Stande i flere etager hvorpå der færdes personer 

•         Scener, podier og gangbroer over 1,0 meter i høj-
den målt fra gulvet i hallen til overkant gulv på kon-
struktionen 

•         Scener med overdækninger 

•         Forsamlingstelte på mere end 50 kvm 

Der skal kunne fremvises dokumentation herfor, så-
fremt myndighederne forlanger dette. 

Alternativt kan der ansøges om byggetilladelse hos byg-
ningsmyndighederne, hvis materiellet ikke er certifice-
ret. 

Spørgsmål kan rettes til: 
Plan & Byg 
Rådhuset 
Gothersgade 20 
7000 Fredericia 
tlf. 7210 7000 
Mail: kommunen@fredericia.dk 

 

Standskitse & indtegning af tekniske bestillin-
ger 

Du finder en skitse over din stand i webshoppen. 

På standskitsen er standen indtegnet. Vi beder dig på 
standskitsen markere/indtegne alle de bestilte tekniske 

mailto:kommunen@fredericia.dk
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installationer (fx lys og el-stik) og uploade den til MESSE 
C sammen med øvrige bestillinger fra webshoppen. 

Overhold venligst den pågældende deadline 

Hvis du har bestilt en opbygget stand, men ikke ønsker 
at benytte vores opbygning, bedes du afbestille opbyg-
ningen ved at sætte kryds i det respektive felt på stand-
skitsen. 

 

Søjler  

Søjlernes placering i hallerne fremgår af den frem-
sendte halplan.  

Søjlemål:  Hal A: 70 x 70 cm 
Hal C: 42 x 42 cm  
Hal D & E: 48 x 48 cm 

 

Tomgods og emballage 

Emballage og tomgods kan mod betaling opbevares af 
MESSE C. Emballagen skal mærkes med udfyldt embal-
lagemærke. Emballagemærkerne udleveres ved messe-
speditøren i hal A ved siden af Teknisk Afdeling. Teknisk 
Afdeling påtager sig bortkørsel og tilbagelevering af em-
ballage.  

 

Truckservice og godshåndtering  

Kran-, post- og truckservice udføres af vores messespe-
ditør. Messespeditøren kan kontaktes på kontoret i hal 
A ved siden af Teknisk Afdeling i udstillingens åbningstid 
eller på tlf.: 70 20 42 55. MESSE C rekvirerer truckser-
vice på udstillers vegne ved levering af gods med fragt-
mænd. Priser for truckservice er oplyst i webshoppen.  

 

Trykflasker  

Der må ikke forefindes nogen form for trykflasker på 
standene uden forudgående aftale med MESSE C. Fla-
skerne skal mærkes med skilt, som kan afhentes i Tek-
nisk Afdeling. 

 

Udlevering af spise- og drikkevarer 

Det er muligt at forestå let servering eller udskænkning 
fra standene. Det forudsætter dog MESSE C´s godken-
delse, da MESSE C’s Restaurant har eneret på servering 
og udskænkning af spise- og drikkevarer inden for ud-
stillingens område. Endvidere er det betinget af, at va-
rerne købes gennem MESSE C (se webshoppen) eller at 
der erlægges et serveringsgebyr (min. kr. 1.000,- excl. 

moms - afhængig af omfang). 
Undtaget er uddeling af smagsprøver, som en service-
betjening. 
Alle myndighedskrav skal efterkommes - herunder at 
udskænkning til unge under 18 år ikke er tilladt. 
En evt. servering vil være omfattet af MESSE C´s bevil-
ling. 

 

Udstillerbutik/-købmand  

I MESSE C´s webshop kan der købes øl og vand (hele 
kasser), Bitter, kaffe, chokolade, engangsservice m.m. til 
udbringning på standen. Du finder vores udvalg under 
”Købmandsvarer” i webshoppen. Har du et her-og-nu 
behov på messen – venligst kontakt vores reception el-
ler Teknisk Afdeling. 

 

Udstillerkort  

Standpersonale skal bære synligt udstillerkort i messe-
dagene. 

 

Øl, fadølsanlæg, vin m.m.  

Kan bestilles i webshoppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


