Boka er monter under Mänskliga Rättighetsdagarna 2020!
MR-dagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter som arrangeras årligen i olika städer
runt om i Sverige, 2020 är det Uppsalas tur att stå värd. Forumet lockar årligen runt 4000 deltagare.
Kom ihåg att utställartorget alltid har fri entré för besökare, alla forumets dagar, vilket gör att ni med
er medverkan på MR-dagarnas utställartorg har stor möjlighet att nå en bred målgrupp!

Utställarpaket
Modell 1
Storlek: 2x1 m
Kostnad: 8 000 kronor
(momsfritt)

Modell 2
Storlek: 2x2 m
Kostnad: 13 000 kronor
(momsfritt)

Modell 3
Storlek: 3x2 m
Kostnad: 18 000 kronor
(momsfritt)

Detta ingår i samtliga modeller:













Väggar i Octanormsystem (bakvägg och 1 m skiljevägg till montergranne/ar)
1 elanslutning 230 V Max 1000 W.
2 st spotlights på bakvägg
Matta (välj färg i samband med bokning)
Möbler:
 Modell 1: Bord 70x70 samt 1 stol
 Modell 2 & 3: Bord 120x70 samt 2 stolar
Trådlöst Internet
Monternummerskylt
Monterservice under in- och utflytt
Synlighet i programtidning och på MR-dagarnas utställarwebb
2 opersonliga biljetter till seminarieprogrammet.
Nyhet! Lunch och kaffe 3-5 december för två personer

Bokbord för mindre organisationer
Tillhör du en mindre organisation med små eller inga resurser att betala för en monter?
Hör av er till oss på info@mrdagarna.se om ni är intresserade av att ha ett bokbord och uppge gärna
vilken av konferensdagarna som ni helst vill stå.

Bokning och frågor
Antalet utställarplatser är begränsade, så boka din utställarplats så fort som möjligt! Boka genom att
fylla i formuläret via vår hemsida. Kontakta info@mrdagarna.se för att anmäla intresse för ett
bokbord eller om du vill ha mer information. Du kan även läsa mer på www.mrdagarna.se

Allmänna villkor





Avbokning: Anmälan är bindande. Avbokning efter 1 juni debiteras med 50 procent av
kostnaden enligt ovan. Avbokning efter 1 september debiteras med hela avgiften.
Bemanning: Utställarplatsen bemannas i enlighet med MR-dagarnas öppettider.
Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas helt av er och inte av MR-dagarna.
Alla utställande organisationer måste ställa sig bakom MR-dagarnas grundläggande principer
för medverkan, se www.mrdagarna.se för mer info.

Öppettider
Mänskliga Rättighetsdagarna äger rum den 3-5 december 2020 på Uppsala Konsert & Kongress.
Preliminära öppettider för utställartorget är:
Torsdag 3 december: 9:00-17:30
Fredag 4 december: 9:00-16:00
Lördag 5 december: 10:00-16:00
Preliminära tider för in- och utflytt:
Inflytt: onsdag 2 december kl. 16:00-19:00 samt torsdag 3 december kl. 8.00-9.00
Utflytt: lördag 5 december kl. 16:00-19:00

Mindustry
Mindustry AB tillhandahåller utrustningen till och uppbyggnaden av montrarna och kommer att
finnas behjälpliga under in- och utflytt. Ytterligare möbler samt design av montern går att boka
separat via Mindustry. Se lista med Uthyrningssortiment. Kostnader för produkter/tjänster utöver
vad som ingår i resp. modell bekostas av utställaren själv.
Eventuella tilläggsbeställningar ska skickas med ifyllt formulär till order@mindustry.se. Vid
beställningar inkomna efter 17 november tillämpas 50% prispåslag.
För övriga frågor kontakta Jakob Hallin Schrott Jakob@mindustry.se

Uppsala Konsert & Kongress
Uppsala Konsert & Kongress
Adress: Vaksala torg 1, 753 31 Uppsala

