
    Jorden Runts Resmässa på Street

Världens resor
Monter nr 24. 
Storlek: 2,4 m bred och 2,8 m djup. Ramverk i galler på sidorna och betongvägg bakom. 

Fakta för utställare på Jorden Runts Resmässa 2007 (8-9 sep) i Stockholm

Mässlokalen
Resmässan hålls i Street Marknads lokaler vid Hornstull (Hornstulls strand 4). Lokalen ligger vid vattnet, nära tunnelbana 
(röda linjen, station Hornstull), bussar (nr 4 eller 40, hållplats Bergsunds strand) och vid ett väldigt populära promenadstråk. 
Lokalen är en tidigare garagelokal och har kvar en avskalad garagekänsla med bjälkar i betong och asfalts- och betonggolv.
Från tunnelbana och buss, gå Bergsund strand ned mot vattnet och vänster på parkvägen vid vattnet till Street Marknad.

Det finns sex stora montrar (nr 19-24). Normalmontrar är nr 1-18 och 25-51. Budget (endast ett litet bord) är B1-B8.
Scenen är längst till vänster (ca 50-70 åskådare) och Resebion i andra änden (resefilmer, ca 20 sittande).  
F-montern vid Bioavdelningen, är för Reseskafferiet som säljer resefilmer och visar filmer.

Tillträde till lokalen och öppettider för besökarna
Det går INTE att lämna saker på fredagen. Utställare kommer in från nio lördag (och söndag). Mässan öppnar kl 11.00 och 
stänger kl 18.00 lördag och söndag (besökarna kan vara kvar till ca halv sju). På lördag kväll töms lokalen och låses (bro-
schyrer och liknande kan lämnas i montern under natten till söndagen, däremot bör ni ta med er eventuella värdeföremål).

Transport av varor

Det går inte att köra bil hela vägen till ingången av mässanlokalen. Men det finns avlastningsplatser i närheten och ni kom-
mer alltså in från klockan nio lördag morgon. Parkering finns i området. 

Smycka er egen monter
Det är upp till utställaren att ”smycka” sin monter efter eget smak och tycke. Till montern finns ett bord (1.80 cm x 80 cm). 
Många utställare förra året hade med sig tyg eller duk för att göra bordet mer inbjudande. Några utställare förra året använde 
inte dessa bord, utan hade med sig höga runda ståbord (vilket var inbjudande och trevligt). 
Se bild på hur montrarna ser ut: www.jordenrunt.nu/resmassa/monter.htm

Ta med er snören eller tejp att hänga upp tyget (och ev. affischer) med.

Ni måste själva ta med er stol/stolar till er monter (alla mässlokalens stolar är upptagna vid scenen och i biohörnan).

El
Varje monter har tillgång till el. Om ni exempelvis vill ha extra minilampa (ta med den själv), eller dator eller något sådant, 
så kan ni koppla in det till el-uttaget. Ta med egen grenkontakt om ni behöver ansluta flera saker till eluttaget. 
Vi vill inte att ni har musik i er monter (det blir så stökigt om flera olika utställare har musik).

Internet
Det finns trådlöst bredband i lokalen, så med nätverkskort i en bärbar dator bör det gå att ha Internet i montern.

Mat och dryck
Det finns kafeförsäljning i lokalen (mackor, fikabröd, kaffe och dryck) och restaurang (till vänster om lokalen). Flera res-
tauranger i närområdet, bland annat en thai i hörnet Bergsunds strand och Långholmsgatan. En Indisk och en kinesiskt på 
Hornsgatan (på gatsnutten ned mot Street). Kring tunnelbanan finns matbutiker, bankomat och kiosker. 

Robert Karlsson / Projektledare / Resmässan 2007 / www.resmassan.se
Kontakt: res@jordenrunt.nu  eller  08-604 53 13


