Välkommen till Örebro Slott och SSR:s kongress. Här kommer lite info och hålltider för utställningen:
Plats: Örebro Slott
Adress: Kansligatan 1 i Örebro
TORSDAGEN DEN 9:E MAJ
07.00 Inlastning
09.00 Utställningen öppnar
10.00 Kongessprogram startar
12.30 Lunch och utställning
14.00 Kongressprogram fortsätter
15.30 Fika och utställning
16.00 Kongressprogram fortsätter
17.30 Slut för dagen
19.30 Middag på Conventum
FREDAGEN DEN 10:E MAJ
07.30 Incheckning
08.00 Utställningen öppnar
09.00 Kongressprogram startar
10.30 Fika och utställning
11.00 Kongressprogram fortsätter
12.30 Lunch och utställning
14.00 Kongressprogram fortsätter
15.30 Fika och utställning
16.00 Kongressprogram fortsätter
17.30 Slut för dagen
19.30 Kongressmiddag på Elite Stora Hotellet
Fullständigt program hittar ni på www.sverigessotare.se/kongress.
MONTER
* 2x2 meter
* Konferensbord 60x120 cm + Vit duk
* Stolar finns att tillgå
* El finns framdraget
MONTERPLATS
Väl på plats på torsdag så kommer ni att anvisas till er monterplats. Eventuellt byte av plats
kommuniceras i första hand med aktuell utställare, alternativt i samråd med mig eller slottets personal.
HISSTRANSPORT
Utställning och kongress är på tredje våningen. Hiss finns i anslutning till Turistbyrån, som ligger på
markplan. Hissen har följande mått:
Höjd dörr: 197 cm
Bredd dörr: 80 cm
Höjd hisskorg: 220 cm
Breddhisskorg: 123 cm
Djup hisskorg: 125 cm
Maxvikt: 560 kg

FÖRVARING
Det finns ingen möjlighet till förvaring på slottet innan kongressen drar igång klockan 07.00 den 9:e maj.
Slottet har andra gäster kvällen och natten innan. Städpersonal arbetar i lokalerna fram till klockan
07.00. Montermaterial kan förvaras i utställningslokalerna natten mellan den 9:e och 10:e. Det finns
även möjlighet att låsa in material. Värdesaker rekommenderar vi inte att ni förvarar i
utställningslokalerna.
UTSTÄLLNINGSYTOR
Då Örebro Slott har begränsade utrymme så kommer utställningen att vara fördelad på fyra olika
utrymmen. En del av er utställare kommer att få sin plats i den så kallade Länssalen. Där kommer både
utställare och ett parallellt kongressprogram att pågå samtidigt vid vissa tillfällen, dock ej vid
fika/lunch/osv.
TÄVLINGAR
Vi gillar tävlingar. I massor. Så planera gärna in detta i er monter. Om ni vill ha lite pampigare
prisutdelning i samband med någon av middagarna (eller luncher) så kontakta mig så försöker vi planera
in på bästa sätt!

