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Information till utställare 
 
Temat för Näringslivsdagen 2019 är ”Fokus: Mod”  
 
Utställare 
När ni kommer så står det en skylt med ert namn på ert ståbord och vi är på plats för att lotsa er 
rätt.  
 
Utställare område A 
Monterplats:  Max 2x3 meter  
Ståbord:  1 styck 
 
Utställare område B 
Monterplats: Max 2x2 meter 
Ståbord:  1 styck 
 
Tider 
Inflytt utställare  
Inflytt sker via port D, höger sida, mot Ica Maxi 
Onsdag 2 okt kl. 15.00 -  20.00 
Torsdag 3 okt kl. 07.00 -  07.45 
 
Öppet i utställarområden  
Torsdag 3 okt  
kl. 08.00 - 18.00 i område A 
kl. 08.00 - 16.00 i område B 
 
När ni kommer till Åhaga finns er passerbricka i entrén. 
 
Er monter bemannas 
kl. 08.00 - 18.00 i område A 
kl. 08.00 - 16.00 i område B 
Ni är givetvis med under föreläsningarna, placera er strategiskt så ni snabbt kommer ut till er 
monter i pauserna. 
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Regler och Riktlinjer för evenemang på Åhaga  
 
Åhaga har tagit fram ”Regler och Riktlinjer för evenemang på Åhaga”. Detta för att öka säkerheten 
och skapa trygghet på evenemangen. VIKTIGT att dessa läses igenom inför Näringslivsdagen: 
Reger och riktlinjer Åhaga 
 
In- och utflytt Gods 
Under byggnation och demontering sker in- och utlastning i första hand på höger sida av 
Åhaga, port D. 
 
Utflytt  
Torsdag 3 okt   
kl. 18.00 - 20.00 i område A (OBS! Ingen packar ner i område A innan kl. 18.00 då minglet 
pågår i lokalen)  
kl. 16.00 - 20.00 i område B 
 
Allt måste riggas ned och packas ihop! Inget får lämnas på monterplatsen då vi river under 
kvällen. Helst ser vi att ni tar med materialet på en gång. Eventuellt kvarvarande material 
placeras vid anvisad plats vid port D och avhämtas senast kl. 11.00, fredag den 4/10, via 
port D. Behöver ni hjälp med nedplockningen kan vi lösa detta, bokas i förväg. 
 
Godsavhämtning 
Godsavhämtning görs senast fredag 4 oktober kl. 11.00. I de fall gods inte avhämtas, lagras 
det på annan plats mot kostnad. Ska godset gå med speditör svarar utställaren själv för 
packning, bokning av transport samt fraktsedlar och adressering av gods efter mässans slut. 
 
WIFI  
Åhagas trådlösa nätverk ingår. 
 
Montermaterial 
Vill du beställa material till din monter som t ex belysning och möbler, beställ detta senast 30/9 
direkt på: Monterservice Åhaga (Vid beställning tillkommer en kostnad som betalas av ert 
företag/organisation).  
 
Uppsättning av material 
Lokalen är K-märkt. Det är ej tillåtet att sätta upp material/affischer på Åhagas väggar och pelare. 
Skulle detta ändå ske betalas ev. skador av resp. utställare. 
 
Utställarparkering 
Utställare hänvisas i första hand till vänster sida av Åhaga. Notera att Ica Maxis parkering inte är 
för besökare till Åhaga. 
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Kontakt 
Utställaransvarig Annika Hansson annika.hansson@boras.se 0768-88 70 52 
Åhaga Evenemangsservice 033—13 15 11 
Driftschef Nicklas Frenneson 033—13 17 59 
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Program Näringslivsdagen 3 oktober 2019 
 
8.00 Insläpp 
 Kaffe med mingel 
 
9.00  Välkommen 

Andreas Ekström 
Sju sätt att äga världen 

 
10.00 Fika 
 Annelie Pompe 
 126 meter på ett andetag 
 

Elaine Eksvärd 
 Vi måste prata  
  

Prisutdelning Årets företagare 
 
12.00 Lunch 

Annika R Malmberg 
Starkare samarbeten genom mod och självinsikt. 

 
Pär Johansson  
I huvudet på en normalstörd. 

 
14.30 Fika 

Boris Lennerhov 
Modet att ta en affär till Skandinaviens största destination. 

  
Utlottning av fina priser  

 
16.00 Borås Näringsliv bjuder in till mingel med vin & öl samt lättare tilltugg 
 
Med reservation för ändringar.  
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