
Deadline Beskrivelse Yderligere information
03.06.20 Arbejds- og udstillerkort kan nu oprettes/printes.

MCH udstillerkreditkort, skal bestilles via: kortservice@mch.dk MCH Kreditkort - kortservice@mch.dk

14.06.20 Faktura på standleje og tilmeldingsgebyr forfalder til betaling. Bogholderiet tlf.: 9926 9926

19.06.20 Tekniske bestillinger bestilles i webshoppen & standtegninger 
indsendes til teknisk@mch.dk
Efter deadline er det 7 dage fra underskrevet kontrakt.

24.07.20 Opdatering af virksomhedsprofil til trykte medier 
- Firmanavn
- Standnummer 
- Produktkategorier            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Den 24. Juli overfører vi firmanavn, standnummer samt afkrydsede 
produktkategorier direkte fra online kataloget på formland.dk til den 
trykte messeguide og diverse skilte. 

BEMÆRK: du kan redigere i din profil helt frem til messestart, dog vil 
dine ændringer foretaget efter den 24. juli kun slå igennem i vores 
online katalog på www.formland.

Bemærk: Husk også at udfylde kontaktdata, 

uploade logo og billeder samt lave en 

virksomhedsbeskrivelse. Online-kataloget 

opdateres, når du foretager ændringer i dine data, 

og du kan derfor redigere i din profil helt frem til 

messestart. 

10.08.20 Afhentning af udstillerkreditkort (forudbestilte) 
i Teknisk Service.     

Teknisk Service afd. mellem Hal D og E. 

10.08.20-
11.08.20

Opbygning
(medbring arbejdskort) Arbejds-, udstiller- og kreditkort

12.08.20 Opbygning
(medbring arbejdskort) Arbejds-, udstiller- og kreditkort

12.08.20 Nedbrydningsmadpakke bestillings deadline i Messeshoppen

13.08.20 Officiel åbning af Formland Autumn 2020 kl. 08.00 Tilmelding sker via tilsendt invitation

13.08.20- 
16.08.20

Åbningstider Formland Autumn 2020 
(medbring udstillerkort) Arbejds-, udstiller- og kreditkort

16.08.20 Nedbrydning
(medbring arbejdskort)  Arbejds-, udstiller- og kreditkort

16.08.20 Afhentning på trendområder af udstillede produkter

17.08.20 Nedbrydning
(medbring arbejdskort) Arbejds-, udstiller- og kreditkort

August Besøgsanalyser udsendes via e-mail tilgængelige i Udstillerhåndbog - Besøgsinfo

Medio 
September

Efterregning forfalder til betaling 
(forfaldsdato fremgår af fakturaen).

Bogholderiet tlf.: 9926 9926

Husk at invitér dine kunder via rabatkode                                     
(tilbyd entrébillet til kr. 50,- eller betal entrébillet for kunden)                                                                     
Normalpris entrébillet kr. 200,-

Invitationskode downloades i Udstillerhåndbogen 
og sendes i login-mail.  
Downloade din(e) kode(r) i Udstillerhåndbogen.
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