
ARRANGÖR: FUZZ Guitar Show AB
PLATS: Eriksbergshallen, Quality Hotel 11, Maskingatan 11, 417 64 Göteborg 

ÖPPETTIDER: 
Lördag 14 maj 10.00 – 18.00
Söndag 15 maj 11.00 – 17.00

PROJEKTLEDARE/BOKNING: Ulf Zackrisson 
ulf@fuzz.se
Tel: 031-711 68 46, 070-631 26 20

MONTERANSVARIG/TEKNISK CHEF: Jens Sandberg
info@fuzzguitarshow.com
Tel: 0709-54 10 77

BOKNING 
Den officiella bokningstiden går ut den 15 april 2016. Den av mässarrangören  be-
kräftade bokningen, som inte har annullerats inom 14 dagar, utgör ett avtal om utställ-
ningsplats och monterhyra som binder båda parter och som inte kan överlåtas till en 
tredje part utan arrangörens tillstånd. Utställaren har rätt att skriftligen annullera sitt 
deltagande inom 14 dagar efter ankomsten av mässarrangörens orderbekräftelse utan 
att montershyra utfärdas. 
Två utställare får ej dela på bord eller monteryta.

AVBESTÄLLNING
 Rätten att använda montern återfaller till arrangören:  
– Om inbetalning efter påminnelser inte har utförts inom utsatt tid. 
– Om montern inte har tagits i bruk senast 14 maj kl 09.00, såvida man inte överens-
kommit om annat.  
Om kontraktet på detta eller annat sätt blir hävt av orsak som beror på utställaren, 
är denna skyldig att erlägga redan förfallna betalningar. Betalningar och avgifter som 
utställaren möjligen betalat tidigare förblir i arrangörens ägo.

UTSTÄLLARPASS
Utställare skall i förväg anmäla antalet funktionärer till arrangören för att få utställarkort. 
Utställarpass måste hämtas ut i FUZZ Guitar Shows monter innan tillträde för inlast-
ning i utställningshallen kan ske.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
Detaljhandel av branschvaror och –tjänster, enligt myndighetstillstånd, är tillåten på 
mässan. I samband med anmälningen till mässan förbinder sig utställaren att iakttaga 
dessa mässvillkor och föreskrifter utfärdade av arrangören. 
Om utställaren önskar utföra marknadsföringsaktiviteter och liknande på mässan utan-
för sin monterplats, måste tillstånd först ges av arrangören.

BYGGANDE 
Arrangören förbehåller sig rätten att bestämma montrarnas placering. Byggande kan 
inledas fredagen den 13 maj, efter kl 12.00  i den akustiska hallen samt Mellanhallen. 
Sydhallen samt rum på plan 2 från cirka kl 14.00. Utställningslokalerna stängs 22.00 
och öppnar åter för utställarna kl 8.00 på lördagen. Montrarna skall vara färdigbyggda 
senast kl 09.30. På söndagen, då mässan öppnar 11.00, kan man komma in 10.00. 

KONSTRUKTIONER
 Utställaren ombesörjer byggandet och dekorationen av sin monter och ser till att mon-
terkonstruktionerna är tillräckligt starka, snygga och trygga. Arrangören har rätt att av-
lägsna olämpliga konstruktioner. Egna konstruktioner skall godkännas av arrangören. 
Konstruktionerna skall vara utförda på ett sådant sätt att de garanterar montrarnas 
”intimitet”. Utställaren får ej utan särskild överenskommelse utnyttja en annan utstäl-
lares eller hallens konstruktioner. Monterbyggandet eller ofärdig monter får ej störa 
grannmontern eller publiken. Utställaren ansvarar för skador som byggandet eller kon-
struktionerna orsakat. Gäller framförallt åverkan på monterväggar, väggar i rum etc.

Monterkonstruktionernas standardhöjd är 250 cm. Monterkonstruktioner över stan-
dardhöjd kräver arrangörens medgivande, liksom banneruppsättning och dylikt ovan-
för monter. Annat än utställarens eller dennes huvudmans namn får nämnas på mon-
tern enbart med arrangörens medgivande.

BORD
Borden, för utställare som bokat bord istället för monterplats, placeras ut på mässan av 
arrangören.  Borden skall vara täckta med svart duk för att skapa ett enhetligt intryck. 
Utställaren ansvarar för att täcka borden med svart duk.

ELEKTRICITET 
230 Volts uttag finns inom mässområdet och kommer att delas mellan behövande par-
ter.  Utställaren svarar för dragning av ström till montern.  För speciella krav ombedes 
utställare att kontakta arrangör.

DEMO & CLINICS 
Utställarna skall överenskomma med arrangören om demonstrationer, audiovisuella 
presentationer eller musikföreställningar i montrarna.  Mässan är en tyst mässa och 
inga demonstrationer av produkter över normal ljudnivå är tillåtna. Arrangören avgör 
vad som är normal ljudnivå.  På plan 2 finns rum att hyra för de utställare som önskar 
göra demonstrationer över normal ljudnivå eller så kan demonstrationen ske i ett eget 
ombesörjt ljudisolerat bås i utställarens monter.

STÄDNING 
Arrangören svarar för städning och avfallshantering i mässområdet. Städning av mon-
trarna under mässan ombesörjes av utställaren.

DEMONTERING AV MÄSSMONTRAR 
All utställningsmaterial och konstruktioner skall vara bortförda från mässområdet se-
nast söndagen 15 maj kl 24.00. I annat fall skall utställaren göra en särskild överens-
kommelse med arrangören om kvarlämnande av material i mässområdet. Demonte-
ringen kan på börjas tidigast 17.00.

SÄKERHET
 Utställare och dess personal skall iakttaga gällande allmänna säkerhetsföreskrifter. 
Arrangören ansvarar för allmän ordning i mässområdet under mäss- och byggtiden 
och för allmän och nattbevakning i mässområdet. Utställaren svarar för bevakningen 
av sina egna konstruktioner, produkter och material under mässan. Under mässan 
gäller de av stadens brandväsen utfärdade brandsäkerhetsföreskrifterna.  Rökning är 
förbjuden i Eriksbergshallen.

FORCE MAJEURE 
Arrangören förbehåller sig rätten att annullera mässan eller förskjuta den till en annan 
tidpunkt om den p.g.a. oöverstigliga hinder inte kan verkställas under angiven tid. I fall 
av olyckor eller skador orsakade av mässan är mässarrangören max ersättningsskyl-
dig utställaren värdet av dess monterinventarier.

FÖRSÄKRINGAR 
Arrangören ansvarar ej för stölder, ev. skador på utställarens varor och konstruktioner 
eller skador åsamkade fastigheten eller en tredje part av utställaren. Därför bör 
utställaren själv inteckna erforderliga ansvars- och övriga försäkringar.

BOENDE 
Quality Hotel 11, beläget inom mässområdet, erbjuder rabatterade hotellrum för utstäl-
lare. En bokningskod delas ut till utställare i samband med orderbekräftelsen.

PARKERING 
Parkering är avgiftsbelagd runt mässområdet.

MÄSSGUIDE
 En mässguide kommer att delas ut till publiken vid entrén. Företagen och deras kon-
taktuppgifter kommer att vara listade i mässguiden.

ALLMÄNNA DELTAGARVILLKOR

ORGANIZER: FUZZ Guitar Show AB
LOCATION: Eriksbergshallen, Quality Hotel 11, Maskingatan 11, 41764 Göteborg, Sweden
DATE: May 13-14 • 2017

OPENING HOURS: Saturday May 13, 10.00- 18.00 Sunday, May 14, 11.00-17.00

PROJECT MANAGER / BOOKING: Ulf Zackrisson
ulf@fuzz.se, tel: +46 (0) 31-711 68 46

STAND MANAGER / TECHNICAL DIRECTOR: Jens Sandberg
info@fuzzguitarshow.com

REGISTRATION
The official registration period expires on April 13  2017. Registration is made on line at 
www.fuzzguitarshow.com. A reservation confirmed by the organizer, if not cancelled within 
14 days, is a contract for booth space and rental for that space which is binding on both 
parties and may not be transferred to a third party without the organizer’s permission. The 
exhibitor has the right to cancel within 14 days after receipt of the organizer’s reservation 
confirmation, without penalty. It is not permitted to share tables or exhibition space between 
two or more exhibitors / companies.

GENERAL PROVISIONS
Legal retail trade of goods and services is permitted at the fair. In connection with the re-
gistration for the exhibition the exhibitor agrees to observe the conditions and regulations 
issued by the organizer. If the exhibitor wishes to perform marketing outside their booth 
space, permission must first be given by the organizer.

CANCELLATION
The right to use the booth reverts to the organizer if:
• Payment has not been made on time.
• The booth has not been put into service by May 13 at 09.00, unless you have made an 
alternative agreement with the organizer in advance.
• This contract should be terminated in any way by reason caused by the exhibitor, he will be 
required to pay any overdue payments. These payments and any charges the exhibitor may 
have paid earlier will be retained by the organizer.

EXHIBITOR PASSES
Exhibitors must notify the organizer in advance the number of personnel to obtain exhibitor 
passes. Exhibitor passes must be picked up before access to the exhibition hall for in-loa-
ding is given.
Number of passes is calculated by the stand size or number of tables as follows:
12-20 m2 - 2 exhibitor passes
Table 1-5 - 2 exhibitor passes
Table 6-10 - 3 exhibitor passes
24-36 m2 - 3 exhibitor passes
40 m2 and larger booths – 4 exhibitor passes 
Extra passes: Price: SEK 200 / st (passes valid for all exhibition days)

STRUCTURES
The exhibitor is responsible for the construction and decoration of his booth, and to ensure 
that the booth structures are sufficiently strong, smart and safe. The organizer has the right 
to remove inappropriate structures. Custom designs must be approved by the organizer. 
The construction shall be built in such a way as to guarantee show stand “intimacy”. Booth 
construction or incomplete booth must not interfere with neighbouring booths or the public.
The exhibitor is responsible for any damage caused by their structures. The standard height 
of the booth design is 250 cm. Stand constructions over standard height requires permission 
from the organizers.  Other than the exhibitor or his principal’s name may be displayed on 
the booth only with permission from the organizers. The tables at the fair must be covered 
with black cloth to create a uniform appearance. Exhibitors are responsible for covering their 
tables with black cloth.

STAND BUILDING
The organizer reserves the right to determine the booth placement. The tables are provided 
at the show by the organizer. Construction may begin on Friday, May 12, at 12:00in the 
Acoustic Hall and Middle Hall. South Hall and rooms on upper floor from 14.00. Exhibition 
premises closes at 22:00 and re-opens 8:00 on Saturday. The booths must be completed 
by May 13 at 09:30.

ELECTRICITY
230 Volt sockets are available in the exhibition area and will be shared between needy 
parties. The exhibitor is responsible for the passage of power to the booth. For special requi-
rements contact the organizer.

DEMOS
Exhibitors must confer with the organizer regarding demonstrations, audiovisual presenta-
tions and musical performances at the booths. This is a silent show, and no demonstrations 
of products over normal noise level are permitted. The organizer decides what is normal 
noise level. Rooms on the second floor are available for rent to those exhibitors who wish to 
demonstrate at louder sound levels or prefer an enclosed space for lower background noise.

SECURITY
Exhibitors must observe applicable public safety regulations. The organizers are responsible 
for public order in the exhibition area during the exhibition and construction period. The 
organizers are responsible for both general and nightly surveillance in the exhibition hall and 
environs. The exhibitors are responsible for surveillance of their own products and materials 
during the show. The city fire department’s fire safety regulations must be adhered to. Smok-
ing is prohibited in Eriksbergshallen.

CLEANING
The organizer provides for cleaning in the exhibition area. Cleaning of the booths during the 
show is handled by the exhibitor.

REMOVAL OF EXHIBITION STANDS
All display materials and structures must be removed from the exhibition hall by Sunday, 
May 14 at 24:00. Exhibitor must make special arrangements with the organizer about lea-
ving materials in the exhibition area. Deconstruction may commence no earlier than 17:00 
on Sunday May 14.

FORCE MAJEURE
The organizer reserves the right to cancel or postpone the show to a later time if it cannot 
be executed at the specified time due to insurmountable obstacles. In case of accidents or 
injuries, the organizer’s maximum liability is limited to the rental cost of table(s) or exhibition 
space..

INSURANCE
The organizers are not responsible for thefts, damage to exhibitor’s goods and structures, or 
harm caused to or by property of a third party. It is the responsibility of the exhibitor to insure 
himself against such eventualities, if he so wishes.

PARKING
Fee parking facilities are available adjacent to the exhibition hall.

EXHIBITION GUIDE
A printed exhibition guide will be distributed to the public at the entrance. Exhibitors and their 
contact details will be listed in the exhibition guide.

ACCOMODATION
Quality Hotel 11 offers discounted rates for exhibitors. NOTE: Limited number of rooms. We 
recommend booking as early as possible.
Quality Hotel 11, Maskingatan 11, 417 64 Göteborg 
Tel +46 31-779 11 11 | Fax +46 31-779 11 10 |
E-mail q.hotel11 @ choice.se
Web: www.hotel11.se

GENERAL TERMS OF PARTICIPATION


