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SECTECH - Expo & Seminars, Stockholm 
27-28 oktober 2021 - Stockholmsmässan, Älvsjö/Stockholm 
 
Tider 
Mässans öppettider:   
Onsdag 27/10  kl  09:00 - 17:00 
Torsdag  28/10  kl  09:00 - 16:30 
Utställare har tillgång till mässhallen 1 timme före öppning och 30 minuter efter stängning. 
 
Flytta in: 
Tisdag 26/10  kl 07:00 – 22:00 
Onsdag 27/10  kl 07:00 – 09:00 
 
Flytta ut: 
Torsdag 28/10  kl 16:30 – 24:00 
Fredag 29/10  kl 07:00 – 16:00 
 
Om utökad inflyttstid behövs, måste en ansökan skickas via Utställarportalen 
https://exhibitors.stockholmsmassan.se/knowledge/details?site=sectech&itemid=0AE4E79109CE4
55592DF485EC921E6BE med önskemål om tid för inflytt. Observera att det inte finns någon 
garanti för att ansökan beviljas samt att en extra kostnad utgår vid beviljad ansökan.  
  
In- och utflytt sker via PC1, som nås via lastkajen vars infart är mellan B- och C-hallen vid östra 
entrén. Under in- och utflytt är barn under 16 år ej tillåtna att vistas i lokalerna. 
Avlägsnande av eventuella restmaterial efter rivning kommer att debiteras.  
 
 
Priset för montrarna:  
6 kvm 33 000 SEK. 
12 kvm 46 100 SEK.  
Utöver detta tillkommer en grundhyra/anmälningsavgift om 4 500 SEK. 
 
 

Monterutrustning 
Montern är utrustad enl. följande: 
- Vit väggskiva, i sektioner om 1 x 2,5 m, monterad i aluminiumsystem. 
- Hyrmatta i rutor om 50 x 50 cm. 15 valfria färger. 
- Vit skylt med företagsnamn i svart text, med kardborre, storlek 100 x 28,5 cm. 
- Möbler, av de som ingår i möbelval i webbshopen, se i länken nedan. 
- 1 elanslutning 230V, 10A, max 2000W. 
- 1 spotlight per löpmeter vägg. 

- Städning under eventet. 
 
Dina val av mattfärg och möbler gör du här » 
https://exhibitors.stockholmsmassan.se/shop?site=sectech&productoptionid&categoryid=4671902
B589642699B7EE104048081B9  
 
Dina val måste vara oss tillhanda senast den 1 oktober 2021. Om val ej gjorts kommer din 
monter att utrustas med blå matta, 2 st klappstolar, 1 st infodisk och 1 broschyrställ samt på 
skylten kommer det juridiska namnet på ditt företag att tryckas. 
 
För mer information – kontakta Eventservice på telefon 08-749 44 44 eller  
e-mail eventservice@stockholmsmassan.se 
 
 



Höjdbyggnation 
Det är ej tillåtet att bygga montersystem eller hänga skyltar högre än 2,5 meter. Med undantag för 
ljustross, som finns att beställa via Eventservice.  
 
 
Eventservice 
Beställningar av produkter och tjänster utöver monterpaketet sker via Eventservices webbshop 
eller eventservice@stockholmsmassan.se. Se utbud av produkter och tjänster 
här »  https://exhibitors.stockholmsmassan.se/shop?site=sectech  
 
 
Beställ i tid – spara pengar 
För att få bästa möjliga service från oss på Stockholmsmässan, och för att få de produkter och 
tjänster du önskar, är det viktigt att du beställer i tid. Kvaliteten i leveransen blir högre och 
dessutom sparar du pengar. Vid beställningar gjorda efter den 1 oktober 2021, debiteras ett påslag 
30% på ordinarie pris. Vid beställningar under pågående event är påslaget 50%. 
Påslaget gäller alla prissatta produkter i webbshopen. Detta gäller ej växter, utställarförsäkring 
samt montercatering, dessa har samma pris oavsett beställningsdatum. 
 
Sista beställningsdatum för lägsta pris på monterutrustning till Sectech, utöver den 
monterutrustning som ingår i ditt paket, är den 1 oktober 2021.  
 
 
Servicecenter med butik 
På plats på mässan finns det möjlighet att göra tilläggsbeställningar och du får hjälp med allt som 
har med ditt monterutförande att göra på Servicecenter, som är öppet vid in- och utflyttning samt 
under pågående mässa. 
Öppettider: 
Tisdag 26/10   08.00-18.00 
Onsdag 27/10  07.00-17.30 
Torsdag 28/10  08.00-18.30 
 
 
Försäkring 
Arrangörerna ansvarar EJ för uppkomna skador, stölder etc. Därför rekommenderar vi att ni ser till 
att ert försäkringsskydd även omfattar transporter och utställningar. 
För mer information – kontakta Eventservice på telefon 08-749 44 44  
eller e-mail eventservice@stockholmsmassan.se 
 
 
Internet 
Stockholmsmässan tillhandahåller det fria trådlösa nätverket ”stockholmsmassan” i alla publika 
utrymmen vilket medger utställare och besökare att kostnadsfritt hålla koll på email, surfa på 
webben och interagera i sociala medier. Besökares och utställares utrustningar kan orsaka 
störningar i det trådlösa nätets funktion. Därför kan Stockholmsmässan inte garantera att den 
kostnadsfria trådlösa anslutningen är fullkomligt funktionssäker i alla lägen.  
 
Trådbunden internetanslutning med upp till 100Mbit/sek beställer du via webbshopen»  
https://exhibitors.stockholmsmassan.se/shop?site=sectech 
 
 



Godsadress 
Stockholmsmässan, Godsmottagningen 
Sectech 2021 
"Ert företagsnamn" 
"Monternummer" 
Parkeringsvägen 10 
125 30 Älvsjö 
(Postadress: Stockholmsmässan, 125 80 Stockholm) 
 
Godshantering 
För info » 
https://exhibitors.stockholmsmassan.se/shop?categoryid=53906D29B129425D8CF9D43927C4612
0&site=sectech  
 
 
Leadtracking-besöksregistrering 
Stockholmsmässans besöksregistreringssystem går lätt går att ladda ner till smartphone eller 
surfplatta, läs mer och gör din beställning»  
https://exhibitors.stockholmsmassan.se/knowledge/details?site=sectech&itemid=DB44EAC0A9AD4
CC29CA728B24D31A4A9  
 
 
Utställarkort 
Utställarkortet ska bäras väl synligt under mässdagarna och ger tillträde till mässhallen 1 timme före 
öppning och 30 minuter efter mässans stängning samt under in- och utflytt. All monterpersonal måste 
vara förregistrerade. Varje utställande företag kan rekvirera sina kort genom att skicka företags- och 
personnamn till info@sectech.nu 
Sista beställningsdag: 2021-10-07 
OBS! Samtliga utställarbadgar till respektive företag hämtas ut av monteransvarig vid Huvudentrén 
från och med 2021-10-26 kl 08:00. 
 
 
Workpass 
För personer som enbart ska hjälpa till under in- och utflyttning behövs inga utställarkort utan de 
ska ha arbetskort (workpass). Arbetskort utfärdas på plats vid inflyttningsdörrarna och behöver 
inte förbeställas. 
 
 
Restauranger på mässan 
Hos Mässrestauranger kan ni boka bord, beställa catering till montern samt beställa matkuponger 
till personalen. På www.massrestauranger.se hittar du kontaktuppgifter och förteckning över 
mässans restauranger. 
 
 
Alkoholregler för dig som ställer ut 
Mässrestauranger AB har utskänkningstillstånd för anläggningens restauranger, hallar och 
kongressavdelningar. Det innebär att du som utställare måste gå via Mässrestauranger om du vill 
bjuda på alkohol i din monter. Det är inte tillåtet att servera alkohol innan 11.00.  
Vid frågor ring Mässrestauranger på 08-727 72 00. 
 
 
 
 



 
 
Boende – Hotell Scandic Talk 
Bo vägg i vägg med mässan. Scandic Talk är ett modernt fullservicehotell byggt direkt intill 
Stockholmsmässan med hotellentré precis i anslutning till Stockholmsmässans huvudentré. 
 
Erbjudande till Sectechs utställare>> 
https://exhibitors.stockholmsmassan.se/news/details?site=sectech&itemid=93B2995AA0BB49FCA5
2F59473A1D32AC  
Bokning sker via hotellets centralbokning: 
Tel.: +46 (0)8-517 517 00 
Mail: info@scandichotels.com 
 
Adress 
Scandic Talk 
Mässvägen 2, Älvsjö, SE-125 80 Stockholm 
Tel: 08-588-820-00, e-post: talk@scandichotels.com 
 
Vägbeskrivning och mer information hittar du på hotellets webbplats » 
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-talk 
 
 
Parkering 
Vi har sammanlagt 2 000 parkeringsplatser i vårt garage och på de öppna parkeringarna runt 
Stockholmsmässan. 
  
Avgift 
Du betalar enklast med betalapparna Betala P, EasyPark, SMS Park eller Parkster. Områdeskoden 
anges tydligt vid respektive parkeringsområde. Ladda ner appen Betala P här » 
https://www.stockholmparkering.se/Pages/Betala_P.aspx 
  
- I garaget kostar det 60 kr/timme eller 170 kr/dag  
- Utomhus kostar det 50 kr/timme eller 150 kr/dag 
  
Förutom ovanstående avgift kan även en transaktionsavgift tillkomma beroende på vilken app och 
avtal du har. Våra betalautomater tar även kort. 
 
https://exhibitors.stockholmsmassan.se/knowledge/details?site=sectech&itemid=C63F9E57D6EC4
8259D666093C623100F  
 
 
Bjud in besökare 
Bjud in dina kunder till Sectech genom att använda denna länk till registreringen. För att undvika 
köer/trängsel samt få smidig access till utställning och seminarier bör alla besökare vara 
registrerade online innan ankomst till Stockholmsmässan. Om man ändå väljer att registrera sitt 
besök på plats använder man sin smartphone. 
 
Länk till registrering: https://ticket.stockholmsmassan.se/cgi-
bin/fmsm/lib/pub/tt.cgi/Registrering.html?oid=12077&lang=11&ticket=g_u_e_s_t 
 
 
 
 



 
 
 
 
Entré för besökare 
För att undvika köer/trängsel samt få smidig access till utställning och 
seminarier bör besöksregistrering göras innan din ankomst till Stockholmsmässan.  
Om du ändå väljer att registrera ditt besök på plats använder du din smartphone.  
 
Vid registreringen anger du om du avser att besöka Sectech på förmiddagen eller eftermiddagen. 
Om du tänkt vara på plats på såväl förmiddag som eftermiddag så registrerar du dig för både 
förmiddags- och eftermiddagspass.  

Fri entré till mässan med förregistrering. Sectech är en fackmässa, barn under 15 år endast i 
vuxens sällskap.  
 
Länk till registrering: https://ticket.stockholmsmassan.se/cgi-
bin/fmsm/lib/pub/tt.cgi/Registrering.html?oid=12077&lang=11&ticket=g_u_e_s_t 
 
 
Webbplats 
På www.sectech.nu hittar ni alltid senaste nytt med aktuell utställarlista och hallskiss. 
 
 
Mingel inklusive prisceremoni för Detektor International Award & Årets 
trygghetsambassadör 
Kom och möt branschkollegor, njut av en välkomstdrink och lättare förtäring som avslutning på 
första mässdagen.   
 
Sectech öppnar den 27 oktober på Stockholmsmässan och dagen avslutas med mingel i 
Victoriahallen där Årets trygghetsambassadör 2021 utses och dessutom koras vilka fyra av tolv 
nominerade produkter/lösningar som vinner Detektor International Awardsförsta pris.  
 
Efter prisutdelningarna bjuder Seriline på fortsatt mingel med lättare tilltugg och dryck samt lite 
magisk underhållning av den fingerfärdiga ”ficktjuven” Robert Ace.  
 
Missa inte en trevlig kväll och ett härligt tillfälle att nätverka med branschfolk från hela Sverige och 
även från andra länder.  
 
Boka in dig snarast för att säkra din plats på minglet som pågår från 16.45 till 21.00. 
 
 
 
För mer information, se www.sectech.nu. 
 
Kontakta oss gärna om du har några frågor! 
Tel. +46 8 556 306 80 
 
 


