
UNDER OPBYGNING 
Mandag  16.  august  kl. 07.00-21.00 
Tirsdag  17.  august  kl. 07.00-21.00 
Onsdag  18.  august  kl. 07.00-20.00 

For at kunne sikre en effektiv logistik onsdag den  
18. august, opkræves der et depositum på kr. 500,-. Depo-
situm refunderes kun ved udkørsel inden for 1 1/2 time. Vi 
tager imod Dankort, Visa, MasterCard og kontanter. 

UNDER MESSEN 
Torsdag  19.  august  kl. 07.00-08.30 
Fredag  20.  august  kl. 07.00-08.30
Lørdag  21.  august  kl. 07.00-08.30
Søndag  22.  august  kl. 07.00-08.30

Ved indkørsel til hallerne i ovenstående tidsrum, opkræves 
et depositum på kr. 500,-. Beløbet refunderes kun ved 
udkørsel inden kl. 09.30. Vi tager imod Dankort, Visa, 
MasterCard og kontanter. 

UNDER NEDBRYDNING 
Søndag  22.  august  kl. 17.00-00.00 

Nedbrydning starter kl. 17.00 på den sidste messedag, når 
messen lukker. Det er ikke tilladt at påbegynde nedpakning 
før kl. 17.00, hvor halportene også først åbner. 
Eksterne hjælpere har adgang til messen efter kl. 16.30 
mod forevisning af gyldigt arbejdskort. 
Indkørsel til opmarchbåse søndag 22. august, jævnfør 
ovenstående kort, fra kl. 16.00. 
Alle køretøjer skal være bemandet senest kl. 17.15.

OVERSIGTSKORT

ÅBNINGSTIDER FOR ARRANGØRKONTOR 
Mandag  16.  august  kl. 08.00-19.00 
Tirsdag  17.  august  kl. 08.00-19.00 
Onsdag  18.  august  kl. 08.00-20.00 
Torsdag  19.  august  kl. 08.00-18.00 
Fredag  20.  august  kl. 08.00-18.00 
Lørdag  21.  august  kl. 08.30-18.00 
Søndag  22.  august  kl. 08.30-17.00 

ÅBNINGSTIDER FOR MESSEN 
Torsdag  19.  august  kl. 09.00-18.00 
Fredag  20.  august  kl. 09.00-18.00
Lørdag  21.  august  kl. 09.00-18.00
Søndag  22.  august  kl. 09.00-17.00

ÅBNINGSTIDER FOR OPBYGNING OG NEDBRYDNING

NORDENS MEST INSPIRERENDE
INTERIØR- OG DESIGNMESSE

19. AUGUST - 22. AUGUST 2021
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KÆRE UDSTILLER
Velkommen på Formland Autumn 2021. Vi ønsker jer en god messe.

AFFALD
Brændbart materiale af max. 1 meters længde kan deponeres i de affaldscontainere, der 
findes uden for hver hal. Større mængder affald, kan ved henvendelse til halmester, køres bort 
fra standen for udstillers regning.

ARBEJDSKORT
Af sikkerhedsmæssige årsager skal ALLE, der hjælper med opbygning eller nedbrydning af 
standen, bære et arbejdskort med navn og firmanavn. Print gerne arbejdskortet på forhånd 
og medbring det ved ankomst. Kortet skal bæres synligt, da det skal vises til portvagten ved 
indkørsel til messeområdet og på forlangende i hallerne.
Arbejdskortet printes via Udstillerhåndbogen.

ARRANGØRKONTORET
Messens arrangørkontor finder du i Indgang Vest. Her kan du få hjælp under messen.

ÅBNINGSTIDER FOR ARRANGØRKONTOR 
Mandag  16.  august  kl. 08.00-19.00 
Tirsdag  17.  august  kl. 08.00-19.00 
Onsdag  18.  august  kl. 08.00-20.00 
Torsdag  19.  august  kl. 08.00-18.00 
Fredag  20.  august  kl. 08.00-18.00 
Lørdag  21.  august  kl. 08.30-18.00 
Søndag  22.  august  kl. 08.30-17.00 

Arrangørkontoret kan træffes på tlf. 9926 9966 eller info@formland.dk

BLOMSTERSALG
Har du brug for at købe blomster i opbygningsperioden, er du velkommen til at kontakte 
Midtjysk Gartnerhal på tlf. 9722 3100.

BRANDFORHOLD
Udstilleren har pligt til at følge alle henstillinger fra brandmyndighederne. Følgende regler bør 
derfor overholdes nøje:

- Det er ikke tilladt at overskride det lejede standareal, da gangarealerne er flugtveje.
-  Det er ikke tilladt at spærre for udgange, brandskabe, brandslukningsmateriel samt udsyn til 

brandskiltning og udgange.
-  Skilte, bannere m.m. må ikke hænges op eller fremskydes over gange eller åbne arealer.
-  Der må ikke forefindes eksplosive stoffer på standen. Benzin, gas, trykflasker, åben ild  

o.lign. må kun benyttes i det omfang, brandmyndighederne giver tilladelse hertil.
-  Alt bannermateriale skal være produceret i brandgodkendt materiale.
-  Celleplast må ikke anvendes i forbindelse med standopbygning.
-  Det er ikke lovligt at have tændte stearinlys på standen.

Det påhviler udstilleren at indhente de fornødne godkendelser. Ønskes dispensation fra 
brandregulativerne kan skriftlig ansøgning formidles gennem Teknisk Service på  
tlf. 9926 9990 eller teknisk@mch.dk 
Vi henviser i øvrigt til MCH Ordensregler, som du har modtaget sammen med  
standkontrakten.

BROCHURER, REKLAMEMATERIALE OG SAMPLING
Det er kun tilladt at uddele brochurer direkte fra egen stand på messen.

DEKO-SHOP
I deko-shoppen i Teknisk Service mellem Hal D og E tilbydes et stort udvalg af elartikler, 
kontorartikler, malergrej, leje af inventar samt købmandsservice med et non-food udvalg. Du 
har også mulighed for at printe og kopiere mod betaling.  

EMBALLAGE / TOMGODS
Der må ikke opbevares emballage på standen eller i bagrum, hvorfor der henvises til 
opbevaring af tomgods i Hal C under messen. Emballagen bedes opmærket tydeligt med 
udstillernavn og standnummer.
Transport af tomgods til/fra Hal C er for egen regning, og skal bestilles ved Sand Spedition, 
med mindre du selv varetager denne del. MCH udlåner gerne en palleløfter i det omfang, det 
er muligt. 
Har du behov for afhentning af tom emballage, kan du bestille fragt, truckassistance eller 
emballageopbevaring via Sand Spedition, tlf. 9714 5100 eller lv@sandspedition.dk

INTERNET
Der er gratis trådløst netværk til rådighed på alle indendørs arealer i MCH. Som udstiller kan 
du opnå en højere hastighed ved at foretage login.
Netværk:   MCHex
Username:   formland
Password:   mch2021 
Undlad venligt at slå virksomhedens eget trådløse netværk til, da det nedsætter hastigheden.

KONTAKT
Arrangørkontor tlf. 9926 9966
Teknisk Service tlf. 9926 9990
Lager tlf. 9926 9525
Skilteafdeling tlf. 2210 7728
Restaurant tlf. 9926 9824

KOPI/PRINT
Der kan købes kopier samt printes fra USB stik mod betaling i Teknisk Service  
mellem Hal D og E.

MCH KREDITKORT
Du kan i Teknisk Service afhente dit forudbestilte kreditkort, som kan anvendes til køb i
messens restauranter og Teknisk Service.
Har du brug for mere end ét kreditkort, eller har du ikke fået bestilt ét forud for messen, kan 
det bestilles hos Teknisk Service eller Arrangørkontoret.

NECKSTRAPS
Besøgende bærer hvide, pressen bærer blå, og studerende bærer grå. 

NEDBRYDNING
Ingen udstillingsgenstande må uden messeledelsens skriftlige samtykke fjernes fra
standen, før messen er slut søndag den 22. august kl. 17.00. 
-  Trykluft, vand, afløb og el-fremføring til standene afbrydes søndag kl. 18.00. 
-  Produkter og udstillingsmaterialer skal være fjernet fra messen mandag den 23. august 

senest kl. 19.00, med mindre der træffes særlig aftale med halmesteren. 
-  Materialer, som ikke er fjernet til fastsat tid, fjernes for udstillerens regning og risiko. 
-  Produkter udlånt til trendområder afhentes på områderne søndag den 22. august mellem kl. 

17.30 og 23.00.

NØDSITUATION
Hvis der opstår en nødsituation, hvor der bliver behov for at tilkalde en ambulance, skal
MCH personalet informeres omgående på tlf. 9926 9926 eller ved direkte kontakt til  
halmesteren, Informationen eller Arrangørkontoret. Vi har derved de bedste forudsætninger for 
at få guidet ambulancen hurtigt og sikkert fra portene til den pågældende hal.

PARKERING
Der er gratis parkering på P1 og P3. Elbiler kan parkeres og oplades ved P1 og P3.

PENGEAUTOMAT
Der findes pengeautomat i indgang Vest.

POST OG PAKKER
Hver dag under messen, fra torsdag til søndag, bringes post direkte til udstillerne på standen. 
Ekspeditionstid kan forekomme. Alle forsendelser skal markeres tydeligt med FIRMANAVN OG 
STANDNUMMER.

PRESSECENTER
Pressecentret finder du ved siden af Arrangørkontoret i Indgang Vest. Her mødes og arbejder 
pressefolkene, og du er velkommen til at lægge brochurer og informationsmateriale på 
reolerne i Pressecentret. 

RENGØRING AF STANDE
Daglig rengøring af standen er inkluderet i standlejen. Rengøringen omfatter afstøvning
af møbler, tømning af affaldskurve samt støvsugning af gulvareal. Rengøringen
omfatter IKKE udstillingsgenstande og bagrum.

RYGEPOLITIK
MCH Messecenter Herning er røgfrit på alle indendørsområder. Rygning er tilladt udenfor,
hvor vi henviser til overdækkede rygeområder, bl.a. ved indgange til messen.

SALG FRA STANDENE
Formland er en professionel fagmesse, og derfor er direkte salg IKKE tilladt - det vil sige salg 
og levering af varer under messen. 
Gratis udlevering af smagsprøver/vareprøver fra egen stand er tilladt for alle udstillere.
Smagsprøver skal være indpakkede.

SKILTEAFDELING
I skilteafdelingen, der ligger i tilslutning til Teknisk Service mellem Hal D og E, tilbyder AR 
Skilte fremstilling af skilte. Du kan kontakte AR Skilte på tlf. 2210 7728 eller e-mail  
bestilling@arskilte.dk 

SPEDITION
Spedition, transport og toldbehandling kan udføres af Sand Spedition, som har kontor mellem 
Hal D og E over for Teknisk Service. Du kan kontakte Sand Spedition på tlf. 9714 5100.

SPISEMULIGHEDER FOR UDSTILLERE: 
Nyd din frokost i Udstillerrestauranten kun for udstillere – i Hal F. 
Her finder du et bredt og varieret udvalg af kolde og varme retter. 
En spisebillet til Udstillerrestauranten koster kr. 135 og inkluderer 1 drikkevare. 
Har du ikke forudbestilt billetter til Udstillerrestauranten, kan disse købes på udstillerkreditkort 
ved indgangen.

Har du bestilt madpakkeservice hjemmefra i udstillerhåndbogen, leveres disse til din stand i 
tidsrummet kl. 11.30-13.00. 
Har du glemt at forudbestille, eller ønsker at ændre din bestilling kan dette gøres inden kl. 
12.00 dagen før levering på tlf. 9926 9824 eller mail: restauranten@mch.dk 
Her kan du også bestille madpakker, leveret til standen umiddelbart når messen lukker 
søndag. 

På alle spisesteder kan der betales med udstillerkreditkort, som udstedes i Teknisk Service 
eller på Arrangørkontoret.

SPISESTED UNDER OPBYGNING OG NEDBRYDNING:
CORNER BISTRO VED INDGANG VEST 
UNDER OPBYGNING
Mandag 16. august kl. 08.30-19.00
Tirsdag 17. august kl. 08.30-19.00
Onsdag 18. august kl. 08.30-19.00

UNDER NEDBRYDNING
Søndag 22. august kl. 17.00-18.30
Mandag 23. august kl. 08.30-16.00

Der er gratis morgenkaffe for udstillere torsdag – søndag morgen fra kl.8.30-9.00 i Corner 
Bistro ved Indgang Vest.

STRØM PÅ STANDEN
VIGTIGT! Når du tilslutter udstyr på din stand til strøm, skal du være opmærksom på, at  
stikkontakterne i hallen er udført med beskyttelsesleder. Ved 230 V er det et trebenet stik 
med jord. Det er lovkrav, at der er beskyttelsesleder til brugsgenstanden. Tilsluttes udstyret en 
stikkontakt, kan det eksempelvis gøres ved brug af en godkendt adapter.

STØJ
Støjniveauet (fra eksempelvis højttaler- og videoanlæg) må af hensyn til andre udstillere ikke 
overstige 70 decibel målt 1 meter fra standen.

TEKNISK SERVICE
Hos Teknisk Service, som ligger mellem Hal D og E, tilbydes et stor udvalg af el-artikler, 
håndværktøj, leje af inventar, dekorationsartikler, malergrej m.m. 
Spørgsmål vedr. møbler, lys, standvægge etc. bedes rettet til Teknisk Service eller på  
tlf: 9926 9990.

ÅBNINGSTIDER 
Mandag  16.  august  kl. 08.00-16.00
Tirsdag  17.  august  kl. 08.00-16.00
Onsdag  18.  august  kl. 08.00-18.00
Torsdag  19.  august  kl. 08.00-16.00
Fredag  20.  august  kl. 08.00-16.00
Lørdag  21.  august  kl. 10.00-15.00
Søndag  22.  august  kl. 10.00-18.00

Kontakt halmesteren ved spørgsmål under nedbrydning.

UDSTILLERKORT 
Af sikkerhedsmæssige årsager skal ALLE, der arbejder på standen i messen åbningstid bære 
et Udstillerkort (standpersonalekort) med navn og firmanavn. Print gerne Udstillerkortet på 
forhånd og medbring det ved ankomst. Kortet skal bæres synligt, da det
skal vises til portvagten ved indkørsel til messeområdet og på forlangende i hallerne.
Udstillerkortet printes via Udstillerhåndbogen.

ÅBNINGSTIDER FOR MESSEN 
Torsdag  19.  august  kl. 09.00-18.00 
Fredag  20.  august  kl. 09.00-18.00
Lørdag  21.  august  kl. 09.00-18.00
Søndag  22.  august  kl. 09.00-17.00

HALMESTEREN STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE DIG
Du er velkommen til at kontakte halmesteren, hvis du har 
praktiske spørgsmål eller brug for hjælp vedr. din stand. 

Jan Jørgensen
Hal G + M

+45 29202161

Allan Knudsen
Hal F

+45 2132 9631

Pieter Jensen
Hal H

+45 2920 2162

Poul Erik Lund
Hal E

+45 2920 2159

Erik G. Lyngstadt
Hal D

+45 2920 2158

Per Fisker
Hal K

+45 2920 2157

Heine Dalgaard
Hal L

+45 2324 3062

Tina Storm
Indgang Vest

+45 2920 2164

Steen Lyngaa
 Hal J

+45 2133 0015


