
Smålandsjul på Huseby 2021!

Ska läsas igenom och godkännas som en 
del i avtalet mellan mässan och utställare.

Anmälan och avtal
Anmälan ska vara arrangören tillhanda 
senast angivet datum och är bindande 
efter signerad orderbekräftelse av ut-
ställaren.  Avtal har träffats först när 
bokning orderbekräftats och monter-
plats har slutbetalats.

Betalning
Ni får två delfakturor på monterhy-
ran. Vid obetalad hyra kan platsen 
avbokas direkt efter sista respektive 
betalningsdag och erbjudas annan 
utställare. Det påverkar dock ej ut-
ställarens betalningsskyldighet om 
inget annat avtalats. Förseningsavgift 
på obetalda fakturor utgår på 500 kr. 

Vid frågor om fakturor och betal-
ning kontakta Marita Hansson, på 
tel: 0490-824 26.

Avbokning
Vid avbokning från 30 april till 
60 dagar innan mässtart debiteras 
1000 kr. Därefter debiteras hela mon-
terav giften.Vid avbokning fram t.o.m 
2 veckor före mässans start p.g.a sjuk-
dom (uppvisande av läkarintyg krävs)
debiteras 1000 kr, därefter debiteras 
hela monteravgiften.

Incheckning & Uppackning
Alla utställare måste ovillkorligen 
checka in på mässkontoret vid an-
komst. Ni får information samt per-
sonliga personal- och utställarkort. 
Generellt får varje företag tillgång till 
max två utställarkort. Uppackning 
sker dagarna före öppning och ska 
vara färdigställd dagen innan mässan 
startar. Ingen uppackning får inledas 
på öppningsdagen. Personal fi nns på 
plats veckan innan mässöppning, hör 
gärna av er om ni vill packa upp tidi-
gare i veckan. 

Montrar
Mässans tema är gammaldags traditio-
nell svensk julmässa och vi ber er tänka 
på det när ni dekorerar er monter.

Klarkullen förbehåller sig rätten 
att begära ändring i montrar före eller 
under mässans gång samt ändra mon-
terplaceringar, produktexponering och 
vilka produkter som får förekomma på 
mässan. Monter och produkter god-
känns vid syn på plats. 

Inga neonfärgade skyltar eller »extra 
pris« - erbjudanden får förekomma. 
Inga spikar eller uppfästningar som 
lämnar märken får göras i befi ntliga 
väggar och tak. 

Utställare ansvarar för städning runt 
sina egna montrar. Det gäller upplock-
ning av eget skräp, tandpetare, muggar 
etc. Utställare ska själva ha med sig och 
slänga sina egna soppåsar. 

Ingen varumärkes- eller annan re-
klam för andra eller annat än den egna 
godkända produkten får förekomma. 
Ingen reklam får föras utanför den 
egna montern. 

Monterplats
Utställare accepterar anvisad monter-
plats i samband med orderbekräftelse 
och betalning och förstår att monter 
plats kan ändras fram till mässans start. 

OBS! Monterplatser kan skifta i 
fråga om värme, golvunderlag, väggar, 
allmänljus etc. beroende på miljö och 
lokal. Vissa lokaler som Masugnen har 
ej full rumsvärme varför utställare kan 
behöva varma kläder. 

Inga egna värmefl äktar eller elek-
triska värmekällor får förekomma utan 
godkännande. 

Utställare ska ha egen LED-belys-
ning (max 400 w) då mässan inte kan 
garantera fullgod belysning i monter. 
Levande ljus är förbjudet i alla lokaler 
inomhus och i tälten. 

OBS att endast LED-lampor får an-
vändas i montrar!

Eget hantverk
Hantverk ska vara huvudsakligen 
egentillverkat i Sverige av den som 
säljer i monter. Mässan har ensam rätt 
att avgöra vilka utställare som får före-
komma på mässan. Mässan äger rätt 
att avvisa produkter som ej föranmälts 
eller som ej är att betrakta som eget 
hantverk. Enbart föranmälda och god-
kända produkter får säljas i montrar.

Försäkring, skadeansvar och tillstånd
Utställare ska ha utställarförsäkring 
eller företagsförsäkring. Klarkullen 
har ansvarsförsäkring som täcker 
skador orsakade av mässan. 

Mässan påtar sig inget ansvar för 
materiella skador, stöld eller person-
skador orsakade av olyckshändelser, 
besökare, brister i befi ntliga lokaler 
under uppackning, nedpackning eller 
mässans gång. 

Utställare medverkar på dessa vill-
kor och ska teckna egen försäkring 
som täcker stöld och skador på sak 
och person. 

Alla som säljer produkter med 
särskilda tillståndskrav har ansvar 
för att tillstånd från berörda myndig -
heter fi nns och kan uppvisas under 
mässan. Du söker tillstånden i din 
hem kommun. Lagen om märkning 
på sådana produkter ska också följas. 
Det gäller t.ex. hudvårdsprodukter, 
hygienprodukter, livsmedel, alkohol-
haltiga drycker m. m.

Leveranser och bilar på området
Inga bilar får fi nnas på mässområdet 
30 min före öppning, eller under mäss-
sans öppethållande, detta gäller även 
leveranser till utställare. Utställare ansva-
rar själva för mottagande av leveranser, 
mässan har inte möjlighet att ta emot 
några leveranser! Mässområdet är av sä-
kerhetsskäl avspärrat med bom och pol-
lare vid vardera infartsväg. Bommarna 
öppnas senast en timme innan mässöpp-

ning och stängs en timme efter stängning.
De öppnas inte för utställare under 
andra tider än de utsatta. Utställare an-
svarar för att planera in leveranser och 
bilfärder efter anvisade tider. Behöver 
ni använda bil under dagarna, hänvisas 
ni till utställarparkeringen vid entrén, 
utanför mässområdet. 

Parkering
Parkering ska ske på utställarparke-
ring som anvisas för respektive lokal. 
Kylbilar ska föranmälas och parkeras 
på angiven plats. Vid behov av handi-
kappsparkering ska detta anmälas till 
mässarrangör i god tid och komplet-
teras med kopia av giltigt handi-
kappstillstånd.  

Förbehåll
Mässan förbehåller sig rätten att när 
som helst avvisa icke godkända och 
även i förhand godkända produkter och 
utställare som mässan inte betraktar som 
bra kvalitet och/eller eget hantverk. 

Vid överträdelse av regler för med-
verkan kan utställare med personal av-
visas från mässan. 

Utställaren har inte rätt att med an-
ledning av detta mot arrangören resa 
krav om återbetalning av erlagda avgifter 
eller om skadestånd. Om det på grund 
av omständigheter som arrangören 
inte kan råda över sker inskränkningar 
i uppvärmning eller tillhanda- hållande 
av elström och vatten är utställaren inte 
berättigad att återfå hela eller del av 
monterhyran, inte heller erhålla någon 
form av skadestånd. 

Skulle till följd av krig, särskilda åt-
gärder från stat och kommun, strejk, 
lock-out, brand eller annan med dessa 
jämförlig händelse arrangören tvingas 
ställa in eller skjuta upp arrangemanget 
återbetalas ej erlagd monterhyra. Ut-
ställaren äger däremot rätt till samma 
eller mot svarande plats så snart mäss-
san kan hållas igen.

Regler för medverkan på vår julmässa  - Viktigt, läs igenom!

Biljetten
På biljetten fi nns plats för erbjudanden i 
form av avrivbara fl ikar. De har blivit en stor 
succé för de som köpt in sig.

I första hand kommer vi att erbjuda ut-
ställare som deltar på mässan att köpa in sig 
på fl ikarna. Specialpris för en fl ik 7 000 kr. 
Du når över 32 000 besökare direkt när de 
löser entrén.

Skapa bästa montern
Monterutseendet blir viktigare och viktigare 
– en snygg monter säljer bättre, samtidigt 
som publikens uppskattning ökar. På biljet-
ten fi nns en tävling där publiken röstar fram 

bästa monter. Ett fi nt pris delas ut till vin-
nande monter på mässan.

Hemsidan
På hemsidan www.husebyjul.se hittar både 
ni och publiken all information. 

Mässtidning
Mässtidningen delas ut i 300 000 ex till hus-
hållen i regionerna, lägg till annons  ering i 
alla dagstidningar, internet och nyhetsbrev, 
samt bussutskick till över 2 000 bussrese -
arrangörer och reseplanerare. Marknadsfö-
ringen av julmässan är viktig och kraftfull.

Som utställare ökar du försäljningen genom 
att annonsera i mässtidningen.

Utställare har specialpriser -  mycket för-
månliga priser på annonser. Det innebär att 
du kan stärka upp din försäljning och få fl er 
efterbeställningar.

Kontakta mässledningen om du vill 
annonsera: Tel. 0490-824 23.

Julfika
95:-95:-

Julfika Ord. pris 107 kr
Skinkmacka, lussekatt, 
pepparkaka och kaffe.
Serveras i Stinas Julcafé 
(i tältet vid Matbodarna)
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Köp våra populära

TUNNBRÖDS-
(ord.pris 90 kr)

GlöggHUSEBYGGlöggGlöggG
S Ö T A D  M E D  L I N D H O N U N G

1 fl.50kr ord. pris 60 kr 3 fl.130kr ord. pris 180 kr

GlöggGGGlöggGlöggG HUSEBYBesökarnas favorit !

SAFFRAN

1 fl.50kr ord. pris 60 kr 3 fl.130kr ord. pris 180 kr

Grevebyggnaden

Naturum
WC

Snickeriet

Hyvleriet

Sågverket

Slottet

Mekaniska 
verkstaden

Värdshuset
Stallet

Masugnen

Entré

Kvarnen

Brukshandeln

Gamla smedjan
Turistbyrå

Statar-
museet

Växthuset

(Utställare i rött)

Biskops-
huset

Parkering 
800 platser!

P

Julcaféet

Elisabeths 
Trädgårds 
Café 

KLARKULLEN
EVENT AB
Gränsö slott

593 92 Västervik
Tel 0490-824 23

Org.nr. 556749-1005

Pris:100:- I priset ingår entré till Huseby museér med 28 kr.Moms ingår med 14,40 kr. Entré gäller ett besök.Klarkullen Event AB. Org.nr. 556749-1005

Jul på Huseby 9-17 nov. 2019Jul på
Huseby

9-17 nov.2019

Pris:100:-
I priset ingår entré
till Huseby museér,
28 kr. Moms ingår

med 14,40 kr.

Entré gäller
ett besök.

• 1 kg Brännvinsost
• 1 Engelsk Cheddar
• 1 Fikonmarmelad 300kr
Allt kan sparas till Julbordet.

OsthusetsJulkasse

O

Rösta på bästa monter! NR: ..................................................
Namn: ................................................................................................................................Tel. eller E-post: ..................................................................................................................

GodJul
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