ALLA UPPGIFTER MÅSTE FYLLAS I DIREKT PÅ SKÄRMEN/DATORN ELLER MYCKET TYDLIGT!
Utställare med alkohol skall fylla i båda anmälan samt denna tilläggsanmälan då en av dessa går till tillståndsinnehavaren för registrering. Båda
anmälningarna skall fyllas i direkt på skärmen för att vi skall lätt kunna registrera företagen eller i läsbar skrift.
Printa båda blanketterna signera båda och sedan postar du dessa till adressen nedan.
Företagets juridiska namn / Company legal name

Marknadsföringsnamn / Commercial name

Organisationsnr.

Postnr. och ort

Postadress

Kontaktperson / contact person

Mobiltelefon / Cellphone

Denna anmälan gäller medverkan i nedanstående mässor:

E-mail

Om inga av nedanstående alternativ finns tillgängliga kommer vi kontakta er.

Lokalens namn:

Lokalens namn:

Lokalens namn:

Lokalens namn:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Monter nr första hand:

Monter nr första hand:

Monter nr första hand:

Monter nr första hand:

Kvm:

Kvm:

Kvm:

Kvm:

Pris

Pris

Ev. refnr. vid fakturering

Pris

Samtlig gällande information hos respektive
lokaler & tillståndsinnehavare finner du på
festivalens inloggningssidor för utställare.
Denna får du tillgång till 3 månader innan
mässans genomförande!

Pris

Vi som utställare önskar följande monter alternativ. Alt.1 Alt.2

Alt.3

Gällande grundinformation & regler för utställare med alkohol!
1. Denna anmälan måste vara ifylld läsligt med samtliga uppgifter!
2. Anmälan måste vara undertecknad av ansvarig eller ägare av företaget!
3. Efter anmälan+ tilläggsanmälan är korrekt ifylld skall denna postas till arrangören. (Se nedanstående adress)
4. Avtalet gäller mellan utställande företag samt tillståndsinnehavande företag/lokal. Observera att regler kan skilja mellan olika mässlokaler och tillståndsinnehavare. Leveransadress finner ni på festivalens inloggningssidor.
5. Leveransen skall märkas upp tydligt med utställarens monternummer samt företag & ansvarig för leveransen. Följesedeln skall finnas i två ex, ett ex. behålls av utställaren och den andra kopian lämnas till tillståndsinnehavaren.
6. Samtliga personuppgifter för alla som skall arbeta och servera alkohol i er monter måste mailas senast 2 veckor innan mässan till till tillståndsinnehavaren.
7. Inskrivning/utskrivning i personalliggare kommer tillståndsinnehavaren att hålla i (alla utställare som skall servera alkohol skrivs in här varje dag.)
8. Samtliga uppgifter om tillståndsinnehavaren finner du i inloggningsinformationen på festivalens hemsida!
9. Samtliga utställare måste följa samtliga mässans öppettider samt kunna erbjuda besökarna ett stort urval av dryckesprover under samtliga mässdagar. Om detta inte följs kommer en straffavgift av 8000:- exkl. moms att
läggas på berörd utställare som inte följer reglerna.
10. Alla dryckesprover serveras mot kuponger – inget får bjudas. Ingen försäljning till någon under 18 år, alla utställare ansvarar för ålderskontrollen av de som serveras alkohol, dessa måste inneha giltig legitimation.
11. Det är tillåtet att ta upp beställningar i sin monter av besökare samt sälja produkter som inte innehåller alkohol så som drinkmix, korköppnare, T-shirts och liknande produkter.
12. All information & regler för utställare hittar du i vår mailade information samt på festivalens inloggningsbara informationssida.
Regler för leveranser av alkohol till mässlokalen!
• Utställande företag mailar en kopia av följesedeln till tillståndsinnehavaren 10 dagar innan leveransdagen.
• På denna följesedel skall följande uppgifter framgå: artikelnummer, antal flaskor, pris exkl. moms, samt företagen som levererar alkoholen med namn, adress, org. nummer, ansvarig för leveransen på mässan.
• Leveransen får endast levereras det datum som står i mässinformationen eller överenskommelse med tillståndsinnehavaren.
Genomgång av leverans med tillståndsinnehavare!
• Vid leveransen av alkoholen kommer tillståndsinnehavaren att räkna och gå igenom leverans innan utställaren får tillgång till den levererade alkoholen.
Regler för alkoholprovningar och redovisningar av kuponger för alkohol!
• Varje utställare får av arrangören redovisningspapper samt kuvert och gummiband för sina kuponger. Varje dag efter stängning kommer tillståndsinnehavaren till er monter, där ni gör en redovisning av insamlade kuponger
samt räkning av tomflaskor av alkohol. Utställaren räknar och buntar kupongerna i respektive valörer. Kupongerna kommer att vägas så samtliga kuponger måste vara hela & torra. Det är upp till tillståndsinnehavaren vilka
kuponger som godkänns. Vid större avvikelser på vikt kommer kuponger att kontrollräknas för hand. Inga flaskor för alkohol får slängas före avräkning.
• Alkohol som används på provningar redovisas per flaska och från arrangören redovisade sålda biljetter. Ersättningen för alkohol från provningarna kommer att läggas till i slutredovisningen till tillståndinnehavaren.
• Samtliga utställare måste ha en dryckesmeny för samtliga drycker som säljs som prover under festivalen. På denna meny måste framgå dryckens namn, antal ml. samt priset per provsmak.
• Följande max centiliter gäller för olika alkoholprover: Öl max 8cl, Vin max 5cl samt all sprit max 2cl per provsmak.
• Efter mässans slut kommer tillståndsinnehavaren & arrangören att mejla en redovisning med det belopp, som ni som utställare skall fakturera tillståndsinnehavaren. I denna redovisning kommer att framgå den avgift som
dras från arrangören. I denna redovisning kommer även ersättning för föreläsningarna att inkluderas.
• Fakturan betalas på 30 dagar, detta gäller samtliga utställare!
Vad ingår för utställaren?
• Vi som arrangörer trycker upp provningskuponger & provningsbiljetter, marknadsför utställarna på festivalens hemsida och sociala medier samt tryckt reklam. Säljer kuponghäften, provningsbiljetter, har personal som
sköter dessa kassor.
• Varje utställare har tillgång till 5 kg is varje dag under festivalen!
• Städning runt er monter samt lokalen. (Samtliga utställare med alkohol måste slänga samtliga flaskor och förpackningar i återvinningen efter avräkningen.)
• Provningsglas samt vattenflaska samt sköljstationer i hallen för de som provar alkohol.

Jag godkänner samtliga ovanstående samt skriftliga delgivna regler!
DENNA ANMÄLAN ÄR BINDANDE UNDERTECKNANDE FÖRETAG FÖRBINDER SIG ATT FÖLJA SAMTLIGA LAGAR OCH BESTÄMMELSER SAMT ALLA REGLER GÄLLANDE ARRANGÖRENS, UTSTÄLLNINGSLOKALENS OCH TILLSTÅNDSINNEHAVARENS REGLER.
Avbokningsavgift: Om ovanstående företag får förhinder eller måste avboka sin monterplats tas en avbokningsavgift ut på 7500:- exkl. moms detta är för att täcka festivalens omkostnader för att hitta nytt ersättande företag och ändra i all festivalinformation.

Båda anmälningarna postas till
Ort / Place

Tasteful Events Scandinavia AB

Datum / Date

Att: Stefan Adolfsson Vasagatan 20
411 24 Göteborg

Behörig företrädare / Authorized signature

ARRANGÖR:
Namnförtydligande

TASTEFUL EVENTS
Scandinavia AB

ANMÄLAN SKALL SKRIVAS UNDER OCH SKICKAS VIA POST TILL TASTEFUL EVENTS
SIGN THIS FORM AND SEND BY MAIL TO TASTEFUL EVENTS

