UDSTILLERINFORMATION
Velkommen til SecurityUser Expo 2017 den 27.–28. september på Bella Center i København.
Messens åbningstider:
Onsdag den 27. september fra 09:00 til 16:30
Torsdag den 28. september fra 09:00 til 15:30
OBS! Registreringen af gæster begynder alle dage kl. 08:30

OPBYGNINGS- OG NEDRIVNINGSTIDER
Indrykning og opbygning:
Mandag den 25/9 fra 08:00 til 22:00
Tirsdag den 26/9 fra 08:00 til 22:00
Onsdag den 27/9 fra 07:00 til 09:00
Nedrivning og udflytning:
Torsdag den 28/9 fra 15:30 til 23:00.
Åbningstider, teknisk udstillerservice:
Mandag den 25/9 fra 08:00 til 16:00
Tirsdag den 26/9 fra 08:00 til 21:00
Onsdag den 27/9 fra 08:00 til 10:00
Respekter venligst, at udflytning IKKE må påbegyndes,
før messen lukker. Nedpakket gods (kasser, paller o.a.)
efterladt på standen, når nedbrydningsperioden ophører, vil blive fjernet til DSV Solutions’ lager i Bella Center
og kan afhentes herfra den efterfølgende hverdag. Omkostning for dette faktureres udstiller. Kontakt venligst
DSV Solutions for oplysning om pris og evt. forudgående aftale. Øvrigt efterladt materiale vil blive betragtet
som affald og bortskaffes.

DSV Solutions
Telefon: +45 32473017
Email: expo@dk.dsv.com

Invitation / Adgangskort
Udstillere kan invitere deres kunder til at besøge messen uden beregning. Med forhåndsregistrering på
www.securityuserexpo.com får de besøgende gratis
adgang til SecurityUser Expo.
Fagmesse – børn under 16 år har kun adgang sammen
med en voksen.

Workpass / Arbejdskort
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Personale, som kun arbejder ved ind- og udflytning,
skal bære workpass/arbejdskort. Disse udleveres ved
ankomst og skal bæres synligt.

Udstillerkort
Udstillerkortet giver adgang til messehallen 1 time
før åbning og 30 minutter efter messens lukning samt

under ind- og udflytning. Udstillerkortet skal bæres
fuldt synligt i løbet af messedagene og afhentes i
entréen fra kl. 12, tirsdag den 26/9.
Udstillere bedes indsende en liste til info@securityuserexpo.com med data på de af deres medarbejdere, der
skal arbejde på standen. Oplys venligst: Navn på firmaet,
personens navn og e-mail adresse.

LEVERING AF GODS
Gods må ikke leveres på standen før opbygningsperiodens start, med mindre der er givet dispensation hertil.
Gods kan i stedet indleveres til DSV Solutions’ lager i
Bella Center. Kontakt venligst DSV Solutions på telefon +45 32473017 eller expo@dk.dsv.com for en aftale
og oplysning om pris.

TOMGODS
Emballage, paller og øvrigt overskydende materiale
(tomgods) må ikke opbevares i hallerne under arrangementet, men skal enten opbevares af DSV Solutions
eller bortkøres. Denne service kan forudbestilles hos
DSV Solutions. Når indrykningstiden ophører, fjernes
efterladt tomgods fra standene af DSV Solutions, uanset
om der er indgået forudgående aftale om dette. Omkostning for dette faktureres udstiller. Kontakt venligst
DSV Solutions på telefon +45 32473017 eller
expo@dk.dsv.com for en aftale og oplysning om pris.

Ekstrabestillinger; STANDUDSTYR,
INTERNET OG Tjenester
Se www.securityuserexpo.com

VEJVISER
Adresse til SecurityUser Expo:
Bella Center (Østhal)
Center Boulevard 5
2300 København S, Danmark
www.google.dk/maps/place/Bella+Center

TRANSPORT
Metro: Indgangen til SecurityUser Expo ligger kun 100
meter fra Metrostation Bella Center (linie M1 mellem
Vanløse og Vestamager). Togene kører ca. hvert 3. minut.
Turen mellem Bella Center og Københavns City (fx station Kongens Nytorv) tager kun få minutter og er uden
skift. Turen mellem Bella Center og lufthavnen sker med
skift på station Christianshavn – eller man kan skifte til
regionaltog eller Intercitytog til lufthavnen på station
Ørestad (se nedenfor under ’Tog’).
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Tog: Alle regionaltog og de fleste Intercitytog standser
på station Ørestad (én Metrostation fra Bella Center).
Disse tog kører videre til lufthavnen.
Bil Der er masser af parkeringspladser lige ved indgangen. Det er EuroPark parkeringspladser, så man skal huske
at betale P-afgift. Ved hjælp af appen MobilParkering, er
der mulighed for at betale for parkeringen via mobiltelefon.
Læs mere om MobilParkering: www.mobilparkering.dk
Fly: Det tager ca. 10 minutter at køre i bil fra Københavns
Lufthavn.
Med Metro fra lufthavnen skifter man på station Christianshavn til tog mod Vestamager – eller man tager er
regionaltog eller et Intercitytog og skifter på station
Ørestad (én Metrostation fra Bella Center).
Taxi: Det koster ca. 200 kr. med taxi mellem Bella Center
og lufthavnen – og ca. samme pris mellem Bella Center
og City. Begge ture tager ca. 10 minutter.

PARKERING
Der er masser af parkeringspladser lige ved indgangen.
Det er EuroPark parkeringspladser, så man skal huske at
betale P-afgift. Ved hjælp af appen MobilParkering, er der
mulighed for at betale for parkeringen via mobiltelefon.
Læs mere om MobilParkering: www.mobilparkering.dk
Parkering under opbygning
Du kan enten parkere på p-arealet foran Indgang Øst
(husk at indløse p-billet).
Eller, hvis du vil komme tættere på din stand, kan du køre
om bag messehallen (via Bella Centers sydport).
For at komme til sydporten skal du køre ad C.F.Møllers
Allé og dreje til venstre første gang - se tegning (hvor
hallen kaldes ’H-hall’).
I Sydporten viser du dit Work Pass til portvagten og kører videre lige ud og til højre, så er du bag ved hallen.
Parkering under selve messen
Du kan enten parkere på p-arealet foran Indgang Øst
(husk at indløse p-billet).
Eller du kan køre om bag messehallen (via Bella Centers
sydport). På grund af det begrænsede areal bag hallen,
er der kun én p-billet til rådighed for hver stand. Billetten
køber du i Bella Centers webshop.
For at komme til sydporten se vejledning ovenfor.

HOTEL/OVERNATNING
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København har mange muligheder, når det gælder

Arrangører

Samarbejdspartner

overnatning. Med mere end 15.000 senge tilbyder byen
overnatningsfaciliteter for alle typer af byferie og møder
– fra ren luksus til ferien med et mere stramt budget.
AC Hotel Bella Sky:
2011 åbnede Bella Sky i direkte tilknytning til Bella Center, og er dermed et oplagte valg, hvis du skal deltage i
et arrangement i Bella Center. I forbindelse med dette
arrangement tilbydes følgende overnatning:
D. 26-28. september 2017
• standard enkeltværelser á DKK 1.450 pr. nat
• standard dobbeltværelse á DKK 1.650 pr. nat
Ovenstående priser inkluderer morgenmad, gratis WIFI
og 25% moms.
Der kan bookes, så længe der er værelser, dog senest
den 5. september 2017, www.securityuserexpo.com.
Alle gæster skal oplyse kreditkortdetaljer for at garantere deres reservation.
Crowne Plaza Copenhagen Towers:
Crowne Plaza Copenhagen Towers er Danmarks førende
bæredygtige hotel og ligger i gå-afstand til Bella Center
og blot 200 m. fra Ørestad metrostation. Se mere og
book på www.cpcopenhagen.dk
Book Hotel i København:
Se andre muligheder for overnatning i København og
book dit værelse på www.visitcopenhagen.dk

SIKKERHEDSBANKET
Ud over messe og konference arrangeres en sikkerhedsbanket om aftenen kl. 18.30 onsdag 27. september på
Bella Sky. God mad, gode vine og god underholdning
garanteres. Efter en lang dag på messegulvet vil vi gerne
byde på noget let og festligt, noget godt for både ører
og øjne
Tilmelding til SikkerhedsBanketten kan ske direkte til
Deniz Baykal, tel: +46 8 556 306 80, GSM: +46 739 87 53 33,
deniz.baykal@armedia.se

GENERELLE SPØRGSMÅL
AR Media International AB
Deniz Baykal
Västberga Allé 32, 126 30 Hägersten, Sverige,
Tel: +46 8 556 306 80, deniz.baykal@armedia.se
Se venligst de løbende opdateringer på:
www.securityuserexpo.com. Spørgsmål kan også sendes
til: info@securityuserexpo.com

Mediapartnere

Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring
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