ANMÄLAN/REGISTRERING GÖTEBORGS CHOKLAD, LAKRITS & DELIKATESSFESTIVAL 22-24/9 2017
Utställande företag / Exhibiting company

Kontaktperson / contact person

Mobiltelefon / Cellphone

E-mail

DETTA ÄR EN TILLÄGGSANMÄLAN FÖR ALLA UTSTÄLLARE MED ALKOHOL
ALLA UPPGIFTER MÅSTE FYLLAS I TYDLIGT!
Vi medverkar med följande drycker och varumärken

Utställare med alkohol skall fylla i båda anmälningarna då en av dessa går till Quality Hotel 11 Eriksbergshallen 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
ARRANGÖR Tasteful Events Scandinavia AB Att: Stefan Adolfsson Vasagatan 20, 411 24 Göteborg
All information & regler för utställare hittar du i vår mailade information samt på festivalens inloggningsbara informationssida. Här hittar du även vad
som ingår i monterutrustning, monterpriser och regler gällande hantering och inlösning av dryckeskuponger.

Avtal gäller mellan Quality Hotel 11 /Eriksbergshallen samt utställande provningsföretag med alkohol
Leveranserer av samtlig alkohol för provningar & mässmontrar under Göteborgs choklad, lakrits & delikatessfestival skall hanteras enligt följande:
• Samtliga drycker måste Levereras med följesedel där det framgår artikelnummer, antal flaskor samt pris på drycken exklusive moms.
Efter att mässan har avslutats räknas antal flaskor som förbrukats.
• Leveranserna får tidigast ankomma Eriksbergshallen onsdagen 20 september på eftermiddagen, varor levereras till nedanstående adress.
Eriksbergshallen
Sjöporten
417 64 GÖTEBORG
Märk upp tydligt med ditt monternummer samt företag & ansvarig
Kontakt telefon vid leverans Tfn 031-779 1111 eller Max 031-7791146
• Alkoholtillståndet innehavare är : Quality Hotel 11 /Eriksbergshallen , Tillståndsnummer: 34 80 25 27 21 Ansvarig: Peter.repta@choice.se
• Om ni har frågor Gällande alkoholhanteringen kontakta: anders.skold@choice.se eller via telefon 031-799 11 01
• Avtal mellan Quality Hotel 11, Eriksbergshallen och utställande företag är skyldig att följa all lagar och regler som gäller alkohol.
• OBS! Alkohol får först serveras från kl. 11:00. Därför öppnar avdelningen ädla drycker tidigast kl. 11:00.
• En kopia av följesedeln mejlas senast 18 september till peter.repta@choice.se I denna följesedel skall framgå Artikelnummer, antal samt pris
på drycker exklusive moms. Företagets fullständiga kontaktuppgifter samt org. nummer skall också finnas med.
• Festivalens Arrangör tillhandahåller med 24 cl. vinglas som provningsglas, is, personal som plockar, diskar och tömmer papperskorgar.
Arrangören trycker, säljer och marknadsför Kuponghäftena som besökarna köper i utbyte mot smakprov. Valörerna i häftet är 10 samt 20:-,
häftet kostar 120: och i detta ingår även lån av provningsglas.
• 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 andra liknande produkter.

DENNA ANMÄLAN ÄR BINDANDE AV UNDERTECKNAD OCH FÖRETAGET FÖRBINDER SIG ATT FÖLJA SAMTLIGA LAGAR OCH BESTÄMMELSER SAMT INNEHA SAMTLIGA GÄLLANDE TILLSTÅND.
Avbokningsavgift: Om ovanstående företag får förhinder eller måste avboka sin monterplats tas en avbokningsavgift ut på 3995:- exkl. moms detta är för att täcka
festivalens omkostnader för att hitta nytt ersättande företag och ändra i all festivalinformation.
Jag godkänner villkoren i detta avtal
Ort / Place

Datum / Date

TASTEFUL EVENTS
Scandinavia AB

Behörig företrädare / Authorized signature

ARRANGÖR
Tasteful Events Scandinavia AB
Namnförtydligande

Att: Stefan Adolfsson
Vasagatan 20, 411 24 Göteborg
info@chokladkalaset.se

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

