UTSTILLERINFORMASJON

Velkommen som deltaker/utstiller under Har & Skjønnhet 2017. Arrangør er Norske
frisør– og velværebedrifter (NFVB), gjennom sitt datterselskap Har og Skjønnhet AS.
I dette dokumentet vil du finne det meste av den praktiske informasjonen du trenger i
forbindelse med ditt firmas deltakelse pa arrangementet. Pa nettsiden hvor dette dokumentet ligger, finner du ogsa nødvendige skjema og brosyrer.
Skulle du ha spørsmal, er det bare a ta kontakt med prosjekleder.
NFVBs prosjektleder
Jan Kristian Pettersen
Telefon: 23 08 79 69
E-post: jankristian@nfvb.no

Nytt konsept
Som dere har blitt informert om tidligere, vil konseptet for arrangementet være annerledes enn tidligere. For mer informasjon anbefaler vi a se arrangementets nettsider
harogskjonnhet.no. Der finner bade dere og publikum all nødvendig informasjon om aktivitetene denne helgen.

Markedsføring
Har & Skjønnhet 2017 er en fagmesse, og markedsføringen rettes ogsa derfor mot fagfolk.
Arrangementet er markedsført i magasinet FRISØR nr 3, 4, 5, 6 2016. FRISØR nr 1. 2017,
har mange sider med omtale av arrangementet. Det er sendt ut ca 3 000 eks til NFVBs
medlemmer, og ca 4 500 ikke-medlemmer. I tillegg kommer skolepakker til drøyt 50
frisørskoler (800 magasiner).
Arrangøren oppfordrer ALLE til a være aktive i markedsføringen av arrangementet! Delta
aktivt med a fa DIN malgruppe og DINE kunder til arrangementet.
Det er like viktig at vi far de riktige besøkende som at vi far mange besøkende.
Nettsider
Siden er oppdatert og tilpasset arrangementet i 2017. Der vil publikum finne informasjon
om arrangementet. Nettsiden har adressen: harogskjonnhet.no
Nettsiden er tilpasset mobiltelefoner, sa publikum vil finne alt de trenger av oppdatert
informasjon under arrangementets gang.
Facebook
Arrangementet har ogsa egen facebook-side. Siden vil oppdateres med nyttig informasjon
til publikum fortløpende fram mot og under arrangementet.
Invitasjonskort for utsendelse til kunder
Etter erfaring fra tidligere ar har arrangør denne gangen valgt a IKKE benytte
invitasjonskort/gratisbilletter.

Praktisk informasjon om stands
Montering
Fredag 10. februar, klokken 16.00—21.00
Adgang inngang 1 mot øst/Grønland.
Demontering
Søndag 12. februar, klokken 17.30 – 23.00
OBS! Alle utstillere ma være ute av Oslo Spektrum søndag kl 23.00. Dette da hallen skal
klargjøres for ny leietaker som ankommer mandag morgen. Det vil av denne grunn ikke
være anledning til a la materiell sta til mandag morgen.
Teknisk bestillinger
Alle standarealer leveres uten tepper, strøm og lys, kun med standard hvite messevegger.
Veggene har en høyde pa 2,5 meter.
For at du skal fa det nødvendige materiellet pa din stand ma du bestille dette pa forhand.
Sammen med dette dokumentet har du fatt tilsendt nødvendig brosjyre, prisliste og bestillingsskjema.
Kundeservice—Norges Varemesse koordinerer Oslo Spektrums underleverandører. Vi
haper at dette tilfredsstiller alle behov som matte dukke opp ved bestilling av materiell/
utstyr til din stand. Skulle det være noen spørsmal, ta kontakt med Kundeservice:
Kundeservice/Norges Varemesse
Tlf.: 40 00 07 96
E-post: service@messe.no

Frist for bestilling: 19. januar
Pa grunn av andre arrangement samme dag, har ikke Norges Varemesse mulighet for a ta
i mot etterbestillinger under riggingen.
Kundeservice/Norges Varemesse vil ha en representant til stede pa fredag hvis det skulle
være problemer med levert utstyr.
Prosjektleder har kontor vest i bygget i enden av ”backstage-arealet”, hvis dere har
spørsmal.
Messereglement
Dere ma sette dere inn i messereglementet som du finner pa nettsiden sammen med dette dokumentet.

Tollklarering
Utstiller ma selv, eller via sin speditør besørge nødvendig toll klarering.
Intern-transport
Utstiller ma medbringe eget materiell til transport inn i foajeen. Det anmodes om a følge
vaktenes og Oslo Spektrums personells anvisninger og retningslinjer vedr. inn- og
utrigging.
Lossing av utstyr/ varer
Alle som har bil skal kun lesse av utstyret de har med ved inngang 1, for sa a kjøre og
parkere i nærmeste P-Hus eller andre parkeringsalternativer i umiddelbar nærhet av

Oslo Spektrum. Utstillerne skal følge Oslo Spektrum sine retningslinjer ved av- og pa
lossing.
Samme retningslinjer nar dere skal ut av hallen pa søndag kveld. Først skal alt tas ned/
demonteres pa standen. For sa og pakke ned utstyret. Deretter kan man komme med bil
for transport.
Hvordan kjøre til Oslo Spektrum
Det er inngang 1 (mot øst/Grønland) som skal benyttes pa monteringsdagen fredag 10.
februar og demontering søndag 12. februar
Parkering
Det finner flere parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet av Oslo Spektrum.
Akkreditering
Alle som skal arbeide pa stands under arrangementet ma ha akkreditering. Arrangør
legger ut link til elektronisk registrering av standbetjening. Fristen som oppgis MA
overholdes da de som skal utstede disse kortene ogsa har andre oppgaver fram mot
arrangementsstart.
Ved ankomst Oslo Spektrum ma kortene bæres synlige. Har man ikke kort, ma man løse
billett.
Vi oppfordrer til a benytte denne registreringen kun til de som skal arbeide pa standen.
Skal man ha modeller til aktiviteter pa standen sender man informasjon om dette pa e-post
til anitra@nfvb.no.
Andre ansatte hos dere som ønsker a besøke arrangementet, ma løse billett.
Utstillerkort og akkreditering til modeller etc, deles ut i Oslo Spektrum fredag 10. januar.
Informasjon om tid og sted sendes ut i god tid.
De som kommer tidlig lørdag og søndag morgen (kl 08.00 – 10.00), før dørene til Oslo
Spektrum apnes for besøkende, benytter ”Øko-inngangen/Kjøreporten”.
Viktig: Alle som har fått utdelt akkreditering må bære dette synlig ved ankomst
Oslo Spektrum, slik at de kommer inn (Begge dager)! Har de ikke det ma de løse vanlig
inngangsbillett.
Monteringskort
De som skal arbeide med montering og demontering far ”Monteringskort” ved ankomst
Oslo Spektrum ved henvendelse til vakten i kjøreporten.
Vaktholdet i Oslo Spektrum er veldig strengt mht. registrering av besøkende. Det er kun de
med korrekt akkreditering som kommer inn uten a kjøpe billett til arrangementet.
NB! Har man ikke med kortet ved ankomst Oslo Spektrum, eller man har glemt det
igjen inne når man tar en tur ut, må man løse billett for å komme inn.
Det har tidligere vært registrert misbruk av utstillerkort, av den grunn vil det bli foretatt
stikkprøver ved at man ma vise legitimasjon som skal stemme overens med navnet pa utstillerkortet. Ved misbruk vil utstiller bli belastet med et gebyr pa kr 1 500,- (pr tilfelle).

ØVRIG MESSEINFORMASJON
Åpningstider
Lørdag 11. februar—klokken 10.00 – 17.00
Søndag 12. februar—klokken 10.00 – 17.00
Billetter kan kjøpes hos ticketmaster.no eller i billettluka i Oslo Spektrum pa forhand. For
a slippe kø i billettluken pa arrangementsdagene anbefaler vi at publikum benytter dette
tilbudet.
Priser
Voksen
1-dags
2-dagers

480,00
855,00

Skoleelever (kun med gyldig skolebevis) 145,00
Barn under 12 ar, gratis.
Konkurranser
Under Har & Skjønnhet 2017 avholdes NM i frisering, negledesign og make-up.
Tidsskjema og annen nyttig informasjon blir a finne pa nfvb.no, harogskjonnhet.no.

HOTELL
Arrangøren har avtale om med Radisson BLU Plaza hotell om spesialpris pa overnatting
denne helgen.
Enkeltrom 1 195,- pr natt
Dobbeltrom 1 395,- pr natt
Bestilling gjøres pa: reservations.plaza.oslo@radissonblu.com, eller tlf: 02525
Bruk referansekode HS2017 for a fa oppgitte priser.

BRANSJEFEST
Årets Frisør 2017
Lørdag 11. februar avholdes prisfesten Arets Frisør i Oslo Spektrum. Her skal det deles ut
priser i flere kategorier, og det blir 3 retters middag, show og party. Ved publisering av dette dokumentet er alle billetter til prisfesten utsolgt. De som ønsker a delta pa nachspielet,
kan kjøpe billett i Oslo Spektrum fra ca klokken 23.00.
Da gjenstår det bare å ønske lykke til med en hektisk, utbytte – og begivenhetsrik
helg til alle!

