Utstillerhåndbok
Spedisjon
Reiselivsmessen 2019

Innkjøring
Generelt:
Utstillere med små forsendelser (postpakker o.l.) bes kontakte On-Site Norway AS på forhånd for
instrukser for forsendelse. Postpakker adressert til Telenor Arena vil enten bli liggende på nærmeste
postkontor eller leveres i kontorlokalene, og vi kan ikke ta ansvar for at disse blir lokalisert og levert i tide.
Dersom det kommer gods fra utlandet, sendt med kurer, oppfordres det til at utstillere også tar kontakt
med On-Site Norway AS for instrukser. Det er ofte konflikter vedrørende tollkostnader og leveringsvilkår
som kan skape problemer både før og etter messen.
Internasjonale sendinger uten forhåndsvarsling VIL BLI AVVIST.
Leveringer som krever truckhåndtering skal i alle tilfeller avtales med On-Site Norway AS på forhånd.
Det vil være muligheter for oppbevaring av tomemballasje under messen. Det er begrenset plass, så
utstillere oppfordres til å informere om behov i god tid.
Alt gods skal være ute av hallen innen kl 15.00 Mandag 14.01.18. Gods som ikke er hentet innen dette, vil
bli overført til vår terminal i Oslo for utstillers regning.
Onsdag 09.01.18
Det vil ikke finnes truck på området dersom det ikke er avtalt på forhånd. Leveringer som ikke er avtalt
med oss må leveres med løftelem. Last som ankommer på biler uten løftelem vil avvises.
Dersom man ønsker å levere gods som krever trucklossing, bes utstillere ta kontakt med On-Site Norway
AS for pris og avtale om dette.
Torsdag 10.01.18
Det vil være truck på området i tidsrommet kl 08.00 – 16.00. Sendinger som har behov for truckhåndtering
skal være innmeldt til On-Site Norway AS på forhånd. Dersom det kommer uanmeldte sendinger som
krever trucklossing, risikerer transportør å bli avvist.

Messedager og utkjøring:
Fredag 11.01.18 – Søndag 13.01.18
Det vil ikke finnes truck på området dersom dette ikke er avtalt på forhånd. Alle leveringer/hentinger på
disse dagene må gjøres med løftelem.
Mandag 14.01.18
Det vil finnes truck på området i tidsrommet kl 08.00 – 16.00. Alle hentinger med truck skal være
forhåndsavtalt. Alt gods skal være avhentet innen kl 15.00. Gods som ikke er hentet innen dette, vil bli
overført til vår terminal i Oslo for utstillers regning.
Kontaktinformasjon:
Alle spørsmål rundt spedisjon bes rettes direkte til On-Site Norway AS.
Kontaktperson:
Kim Skaug
Tel: 2273 8301
Mob: 9025 2972
E-post: kim@onsitegroup.no
Undertegnede vil være tilstede på Telenor Arena fra Onsdag 09.01.18 – Mandag 14.01.18.

Med Vennlig Hilsen
Kim Skaug
On-Site Norway AS

