
  
Bästa utställare på AM-dagen,  

Vi är väldigt glada över att ha er som utställare på AM-dagen den 7 december på 

Kistamässan. Nedan följer praktisk information som är viktig för er utställare att känna till. 

Vi ber er därför vänligen att läsa genom informationen noga. 

 

Tillträde 

Ni har tillträde till Kistamässans konferensrum E5 tisdagen den 7 december från klockan 

07:00-18:00. Registrering för besökare sker från klockan 08:30 och därefter följer mingel 

tills det att föreläsningarna börjar klockan 09:00. Det är bra om ni är på plats cirka 08:00 

innan besökarna börjar dyka upp. Utställningsytan är 2 x 3 meter och varje utställare har 

tillgång till två bord som är ca120 x 50 cm styck samt två dukar om inget annat avtalats.  

Notera att det inte finns möjlighet att få tillgång till lokalen före den 7/12.  

 

Ingång 

Torshamnsgatan 18A – leder rakt in i konferensavdelningen. Du går alltså inte in via 

huvudingången! 

 

Leveransadress och märkning 

För maskiner, rolluper, skyltar och annat som ni eventuellt vill buda i förväg, gäller 

följande märkning och leveransadress: 

Märk samtligt gods enligt nedan: 

Kistamässan AB, 

AGI, AM-dagen 

Konferensplan E5 

Vågögatan 3, 

164 40 KISTA 

Vid frågor gällande gods kontakta Kistamässans hallchef Mats Klitterud, tillgänglig på 

telefonnummer 08-410 356 70.  

Vänligen notera att märkningen av gods är av största vikt samt att det levereras till 

Kistamässan senast den 6/12 så att godsavdelningen kan se till att det finns på plats i E5 

på morgonen ni anländer. Vill ni buda från Kistamässan står utställaren själv för märkning 

och bokning av bud. Märk ert bud med: 

Kistamässan 

Vågögatan 3 

164 40 Kista 

08-506 651 60 



  
Namnbrickor och mat 

Vänligen mejla namnen på de personer från ert företag som kommer att delta under 

dagen till: 

anja.degerholm@agi.se senast den 3/12. Sista dagen att anmäla matpreferenser är den 

26/11. Namnbrickor kommer att finnas i registreringen. Frukost, lunch och fika ingår.  

Wifi: KISTAMASSAN, lösenord: KISTAMASSAN 

För mer information om programmet och tider se: www.3dp.se/am-dagen 

Skulle ni ha vidare funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss på 3dp.se: 

 

Utställaransvarig 

Daniel Wahlgren 

daniel.wahlgren@agi.se, 076 317 80 91 


