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VELKOMMEN
Kære WHINN UDSTILLER
Vi er stolte af at sige velkommen til WHINN – Week of Health and INNovation 2017. Denne manual giver dig
informationer om WHINN udstillingen. Venligst brug nogle minutter på at gennemlæse denne manual.
Hvis du har nogle spørgsmål, så venligst kontakt Andrejs Visockis, andrejs@whinn.dk, +45 2072 9811.
Under hele udstillingen kan du også kontakte os på Konferencekontoret i Odense Congress Center.
Mange hilsner
WHINN teamet
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General Udstiller Information
Lokation

Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220 Odens SØ
Udstilling: Hal A
Datoer
10. – 11. oktober 2017
Tekniske bestillinger til stand
I jeres ordrebekræftelse kan I se, hvilke elementer der indgår i jeres udstilling/sponsorat. Inkluderes der
tæppe i din udstilling/sponsorat, bedes du udfylde denne blanket. Dette skema bedes du udfylde og sende
til Odense Congress Center på teknik@occ.dk.
Hører Odense Congress Center ikke fra dig inden deadline, leveres der ingen møbelpakke, og der pålægges
gråt gulvtæppe på standen som standard.
Har du behov for øvrige tekniske elementer ud over de, der er inkluderet i standlejen, er du velkommen til
at benytte Odense Congress Centers generelle tekniske bestillingsskemaer.
Deadline for bestilling af tekniske elementer til standen er mandag d. 4. september 2017.
Har du spørgsmål til teknikken, er du altid velkommen til at kontakte messeafdelingen ved Odense
Congress Center, Tlf. 6556 0100, teknik@occ.dk.
Hvis du har forespørgsler om møblement, opsætning mv kontakt da venligst Odense Congress Center,
teknik@ose.dk.

Regler og retningslinier
Venligst læs nedenstående fra Odense Congress Center
-

-

Regler og retningsliner
General information

Opbygning

Mandag 9. oktober 2017

Åbningstider i udstillingen

8.00 – 20.00

Tirsdag 10. oktober 2017

8.30 – 18.00

Onsdag 11. oktober

8.30 – 17.00

Der er åbent fra kl. 7.30.
Mellem 17.00 – 18.00 tirsdag eftermiddag vil der være
‘Pre Dinner Drinks’ i udstillingshallen. WHINN DINNER
afholdes på ODEON, hvortil der kører shuttle busser fra
Odense Congress Center fra kl. 18.00.
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Alle kaffe- og frokostpauser vil blive serveret i udstillingshallen. Dette gælder også for alle vores
konferencegæster.

Nedtagning og udflytning
Onsdag 11. oktober

17.00 – 24.00

Shipping adresse

Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220 Odense SØ
Mrk. WHINN EXHIBITION, virksomhedens navn og stand nr.
Al materiel kan blive modtaget på Odense Congress Center fra 9. oktober 2017, og skal afhentes igen
senest 2 dage efter udstillingen. Hvis du ønsker en anden aftale, kan du kontakte Odense Congress Center’s
messespeditør ST MESSE LOGISTIK på tlf. 2296 8183 eller email messe@stml.dk.

Registrering

Du kan hente dit navneskilt i registreringen i foyeen, som har åbent mandag den 9. oktober fra 8.00 –
16.00. Registreringen har også åben tirsdag den 10. og onsdag den 11. oktober 2017. Tirsdag og onsdag vil
der kun være adgang til udstillingen med et navneskilt. Der vil ikke blive givet adgang uden registrering.
Venligst bemærk, at der fremsendes en email med registreringslink til den kontaktperson, som er anført på
jeres kontrakt. Registreringslinket fremsendes først efter modtagelse af betaling for jeres sponsorat.
Hvis du har en ekstern virksomhed til at bygge jeres stand op eller kollegaer, som skal have adgang til
udstillingen mandag den 9. oktober, send da venligst en liste med navne og ID til info@WHINN.dk. Dette
bedes tilsendt senest 1. oktober 2017.

Forsikring
Med henvisning til sponsor-/udstillerkontrakten fraskriver WHINN og Welfare Tech sig ethvert ansvar for
jeres udstilling. Vi anbefaler, at I køber jeres egen forsikring i tilfælde af skader eller tyveri.

Rygning
Rygning er strengt forbudt inden for området. Der er opsat rygeområder uden for.

Konferencekontor
Vores Konferencekontor er bemandet under hele udstillingen. Kontoret ligger ved siden af Odense
Congress Centers hotel reception i lokale 3.
I er meget velkomne til at kontakte os for alle spørgsmål.
Mens WHINN kører, kan du kontakte os på email info@whinn.dk eller på telefon +45 5133 4642.

Pre-Show

Hvis du ønsker din information på vores hjemmeside, bedes du venligst sende følgende til Andrejs Visockis,
andrejs@whinn.dk, +45 2072 9811. så snart som muligt:
- Virksomhedslogo i høj and lav opløsning

-

Virksomheds-/produktbeskrivelse, maximum 150 ord.
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1. UDSTILLERE generelt.
Udstillingen indeholder det, som er nævnt i jeres kontrakt
2. GOLD SPONSOR
Udstillingsarealet er 9 m2 (3 x 3 m) med tæppe, bagvægge, skiltefriser 1 halogen spot og 1 el stik
(230V)
3. PLATINUM SPONSOR
Udstillingsarealet er 18 m2 (3 x 6 m) med tæppe, bagvægge, skiltefriser, 2 halogen spots og 1 el stik
(230V)
4. EXCLUSIVE SPONSOR
Udstillingsarealet er 36 m2 (6 x 6 m) med tæppe, bagvægge, skiltefriser, 4 halogen spot og 2 el stik
(230V)
Alle EXCLUSIVE stande skal bygges så åbent som muligt på tre sider. Bortset fra bagvæggen, er der
ingen andre faste vægge tilladt ved de ydre grænser.
Alle EXCLUSIVE standtegninger skal godkendes af WHINN og Odense Congress Center senest den 1.
september 2017.
5. OPBYGNING
Maximum opbygningshøjde er 2,5 m. Hvis du ønsker at bygge højere, bedes du kontakte Andrejs
Visockis, andrejs@whinn.dk, +45 2072 9811.
Der må max opbygges 50 % op med væg ved åbne sider.
6. HÆNGE-BANNER/-SKILTE
Den laveste højde bannere/skilte kan hænge, er 3 m over gulvet til underkant af banner. Alle
hængeskilte med målinger skal sendes til Andrejs Visockis, andrejs@whinn.dk til godkendelse fra
WHINN og OCC. Husk at bestille wire/ophæng ved Odense Congress Center, teknik@occ.dk.
7. WIFI
Det er under ingen omstændigheder tilladt at bruge de til rådighed wifi til tunge præsentationer på
udstillingen. Alle udstillere, som ønsker dette, bedes bestille eget lukket netværk eller kablet
internet ved Odense Congress Center. Det er ikke tilladt at medbringe eget netværk eller linier.
WHINN og Odense Congress Center tillader sig at nedtage disse linier, i fald de ikke er leveret via
Odense Congress Center.
Al wifi og kablede linier kan bestilles ved Odense Congress Center til teknik@occ.dk.
8. UDSTILLING GENERELT
Det er ikke tilladt at promovere sin stand eller virksomhed andre steder end på sin egen stand.
Materiale, som bliver fundet andre steder i Odense Congress Center vil blive fjernet uden
yderligere information. Ved overtrædelse af denne regel, vil der blive givet en advarsel. Følges
denne ikke, vil der blive fremsendt en bøde på kr. 5.000,-.
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