Bordsbokning 2019
Man bokar genom att skicka ett mail till: bord@retrospelsmassan.se och i mailet skall följande
uppgifter finnas:
Namn / Företagsnamn på dig som bokar
Personnummer / org nr
Telefonnummer
Mailadress
Antal bord ni önskar boka
Borden kostar 1500kr ink moms. Man kan boka hur många bord man vill. Vi kan inte garantera
att man får just den placeringen man önskar då vi har stort intresse. Retrospelsmässan 2019
är 2 dagar 4 & 5e maj, bokningen gäller för båda dagarna men vi har inte krav att man måste
ställa ut båda, har man inte för avsikt att ställa ut på söndagen vill vi gärna att man meddelar
detta i förväg så vi har möjlighet att fylla platsen med annat innehåll, det är inte tillåtet att
packa ihop eller köra bil på området under mässans öppettider.
Obs; vi skickar fakturan via e-mail så håll koll i eran inkorg efter ni bokat.
Borden mäter 180×80 cm och kommer vara klädda i duk. Bakom varje bord finns 100 cm yta
där man får ställa upp t.ex. hyllor eller displayer. El finns tillgängligt till samtliga bord men
behöver ni fler än ett uttag vänligen medtag egen förgreningsdosa/förlängningssladd.
Entre gäller för en person per bord, är man flera som delar bord kan man lösa extra
utställarpass för ordinarie inträdeskostnad (200:-).
Bokningar är bindande och eventuella avbokningar måste vara meddelade före 1 april 2019.
Pga problem med utställare som kör igenom besökarna har vi tyvärr tagit bort möjligheten att
parkera på piren 2019, det finns gott om parkeringar i direkt anslutning till mässområdet dock.
Det är strikt förbjudet att förtära alkohol under mässans öppettider.
Det finns möjlighet att rigga på fredag eftermiddag och plocka ner på söndag direkt efter
mässan stängt.
Mässans öppettider kommer vara 10:00 till 18:00 på lördag 4e samt 10:00 till 16:00 på
söndag 5e.
Retrospelsmässan AB ansvarar ej för stöld eller skadegörelse av egendom, ej heller för
kvarglömd egendom.
För att sälja på Retrospelsmässan kräver vi att alla säljare accepterar Swish, kort/kontant är
valfritt men det finns ej bankomat i närheten av mässområdet.
Det är ej tillåtet att sälja livsmedel/drycker på mässan.
Det är ej tillåtet att sälja piratkopierade/reproducerade spel, boxar eller manualer på mässan.
Mässans lokal kommer vara låst nattetid med nattvakt (lokalen ligger dessutom på inhägnat
område).
Lördag kväll kommer vi ha en after hours fest i paviljongen endast för utställare och crew för
att ge alla som jobbar under dagen en chans att njuta av mässans alla spel, det kommer
finnas musik och mat/dryck till förmånliga priser. (obs detta är ett privat event ej öppet för
allmännheten, alkohol är tillåtet och 18+ åldersgräns gäller).
Har ni övriga frågor angående bordsbokningen är ni välkomna att kontakta oss via mail, vi ser
fram emot din bokning och hoppas du vill vara med på nästa spännande steg i
Retrospelsmässans historia!

