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Internasjonale Messetjenester AS
Norsk fellesstand med temaet Green Propulsion
SMM Hamburg, 8. – 11. september 2020
Fakta om SMM
SMM Hamburg er verdens største messe for den maritime industri og
arrangeres hvert annet år i Hamburg. Neste gang fra 4. – 7. september
2018. SMM samler mer enn 50 000 fagbesøkere og 2100 utstillere.

Egen hall for Green Propulsion
Til messen i 2016 besluttet Hamburg Messe å utvide produkttilbudet med
temaet Green Propulsion og en egen hall er nå permanent reservert til dette
produktområdet. Hall A5.
Se www.smm-hamburg.com/en/the-fair/profile/hall-a5/
Følgende produktområder vil være å finne i denne hallen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engine manufacturers
LNG suppliers
LNG bunkering ships
LNG filling stations
LNG shore-side electricity
Providers of LNG bunkering infrastructure
Dual-fuel technologies
Gas pipelines
Re-gasification systems
Port technology and terminal operators
Hydrogen / fuel cells
Systems and components for alternative fuels and alternative
propulsion

Hvem besøker SMM
Hele verdens maritime industri møtes på SMM. Skipsverft, rederier,
servicetilbydere og alle aktører innen verdikjeden for bygging av skip treffes
på denne messen. 50 000 fagbesøkere fra over 40 land forventes til
Hamburg under SMM.
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Messekonseptet
I hall A5 har vi reservert 96 kvm til en norsk stand med temaet Green
Propusion. En svært attraktiv plassering rett ved inngangen fra hall A3. Se
vedlagte hallplan. Hvert av de individuelle områdene inneholder følgende
utstyr:
Skissene til standen ligger vedlagt. Standen har 4 åpne sider mot publikum
og har plass til 6 utstillere. Størrelsen på standene varierer fra 12 – 18 kvm.
Om ønskelig er det mulig å flytte på vegger slik at standen blir større.
I midten av standen er det et låsbart lagerrom / kjøkken på ca 12 kvm.
Kjøkkenet på standen vil være betjent av Internasjonale Messetjenester AS,
og her vil det bli servert kaffe, mineralvann, øl og snacks.
Hvert av de individuelle områdene inneholder:
o Logo
o 1 dobbel stikkontakt
o 1 bord m/ 4 stoler, fritt valg mellom høyt og lavt bord / stoler
o 1 informasjonsdisk
o 1 papirkurv
o 1 brosjyrestativ
o Tilgang til Internett
Lagerrommet inneholder: 1
1
1
2
1
1

kjøleskap
kaffemaskin
kleshengere
høye hylleseksjoner for lagring
stol
trippel stikkontakt

Kostnader
Dette messekonseptet koster NOK 7 900,- pr kvm og krever min 6
påmeldte bedrifter eller min 86 kvm solgt areal.
I prisen er medregnet:
- leie av gulvareal
- montering / demontering av standen i hht skisser
- utstillerforsikring i hht til arrangørens betingelser
- dekorplater
- møbler som illustrert
- teppefliser
- belysning
- tilkobling og forbruk av strøm
- daglig rengjøring
- andel av låsbart lagerrom / kjøkken
- kjøkkentjeneste under messen
- forbruk av mat og drikke
- Internett
- prosjektledelse
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I tillegg kommer evt:
-

Utforming av bedriftenes individuelle områder
frakt og forsikring av utstillernes egne utstillingsprodukter og utstyr
individuelle grafiske arbeider
AV-utstyr
annen dekor

Påmeldingsavgift, medutstiller:

NOK 3 100,-

Obligatorisk mediapakke:

NOK 6 100,-

Obligatorisk mediapakke inneholder:
o Oppføring i messekatalogen
o Oppføring i online directory
o Oppføring i smart phone app
o Deltakelse i matchmaking tool

Påmeldingsfrist

Omgående.

Standene fordeles etter «først til mølla» prinsippet
Online påmelding:

www.int-messe.no/smm

Betalingsbetingelser
50% standleie
Mediapakke og påmeldingsgebyr:
50% standleie

1. mai 2020
1. mai 2020
15. august 2020

Betingelser for messedeltakelsen
Se vedlagte betingelser for å delta på fellesstand i regi av Internasjonale
Messetjenester AS

