Allmänna bestämmelser Helsingborgs Dryckesmässa 2021
•

HDM förhåller sig rätten att placera ut utställarna för att på bästa sätt tillgodose utställarnas behov.

•

HDM har rätt att utifrån mässan som helhet justera monterplaceringar, hur utställare exponerar sina
produkter och vilka produkter som får förekomma.

•

Montern godkänns vid syn på plats.

•

Överlåtelse, helt eller delvis, av förhyrd plats är inte tillåtet utan HDMs medgivande. Deltagare har
inte heller rätt att utan särskilt medgivande mot ersättning inhysa annan reklam eller annan
utställare som inte finns med i anmälan.

•

Varje utställare ska själv försäkra sina utställningsföremål. HDM ansvarar inte för utställarens gods,
dock har Clarion Hotel & Congress larmat mässlokalen då mässan inte är öppen. För skada på
person eller mässans lokaler och områden eller annan egendom, vilken orsakas av utställares firma
eller personal, är utställaren ansvarig och betalningsskyldig.

•

Vid överträdelse av allmänna bestämmelser kan utställaren med personal avvisas från mässan.
Utställaren har inte rätt att med anledning av detta mot HDM resa krav om återbetalning av erlagda
avgifter eller om skadestånd.

•

All muntlig och skriftlig marknadsföring skall vara vederhäftig och förenlig med
marknadsföringslagen.

•

Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från stat och kommun, strejk, lock-out, brand eller annan
med denna jämförlig händelse tvinga HDM ställa in eller skjuta upp arrangemanget återbetalas ej
erlagd monterhyra. Utställaren äger däremot rätt till samma eller motsvarande plats så snart
mässan kan hållas igen.

•

Uppackning och utflyttning sker enligt HDMs anvisade datum och tid. Gå in på
www.dryckesmassa.se. Montern får inte plockas ned innan mässan stänger.

•

Varor som ur kvalitets- eller estetisk synpunkt eller på annat sätt anses olämpliga, får inte ställas ut.
Skulle så ändå ha skett, skall varorna efter anmodan omedelbart och på egen bekostnad avlägsnas
från montern. HDM förbehåller sig fri prövningsrätt om varor kan anses som olämpliga eller inte,
samt har dessutom rätt att vidta åtgärder för att avlägsna olämpliga varor.

•

Utställaren har inte rätt att i montern demonstrera varor på ett sådant sätt som stör omgivningen.

•

Reklamanordningar, skyltar och andra utställningsföremål utanför förhyrd monter är inte tillåtna
utan HDMs tillstånd.

•

Utställaren är skyldig att inom mässområdet följa HDMs föreskrifter samt de säkerhetsföreskrifter
som myndigheter eventuellt kan utfärda.

•

Utställaren får ta med egna spotlight och skarvsladdar vid behov.

•

För utställare finns container för brännbart avfall och kärl för glas.
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