
 

VARMT VÄLKOMMEN TILL KISTAMÄSSAN! 

Nedan finner du information som är bra att ha under inflytten och ert mässdeltagande. 

UTSTÄLLARPORTAL 

Vänligen registrera alla som ska jobba på plats i er monter i utställarportalen https://exhibitor.trippus.se 

UTSTÄLLARKORT 

För att få ut ditt utställarkort måste du vara registrerad i utställarportalen – se ovan. När du är registrerad 

där får du ett mail och ett sms med en streckkod, som du scannar vid ankomst för att få din badge. OBS! 

Personer som kommer till mässan efter kl 09:00 den 20 april och ej redan är registrerad som monter-

personal registrerar sig som besökare på mässan. 

LEADS SCANNING 

Med Trippus Leads Scanning i utställarportalen kan du scanna alla besökare i din monter och samla 

deras kontaktuppgifter. Datan som scannas in samlas under Leads i utställarportalen. Scanning-inlog 

kostar 2 900 kr exkl moms, och kan användas av ett obegränsat antal enheter. Kan köpas online eller 

hos Trippus på plats. Du hittar TRIPPUS vid Port 2A från kl 09:00 på inflyttningsdagen och i stora entrén 

under alla mässdagar, för att få hjälp med utställarportalen, köpa leads scanning eller få svar på andra 

Trippus-relaterade frågor. 

KISTAMÄSSANS SERVICE CENTER 

För alla hallrelaterade frågor, finns Kistamässans Service Center vid entrétorget tillgängliga för er under 

inflytt och båda mässdagarna. 

CAFE / RESTAURANGER PÅ PLATS 

19 april | Lunchrestaurangen på entrétorget är öppen 11:00 – 14:00 och man kan köpa fika i det 

obemannade caféet i hall 1. 

20 – 21 april | MATSAL FÖR UTSTÄLLARE 

Utöver Bistron och restaurangen på entrétorget finns det två restauranger som bara är tillgängliga för dig 

som utställare – konferensrum M5, en trappa upp och den lilla restaurangen innanför 

besökarrestaurangen på entrétorget. 

ÖPPETTIDER 

UTSTÄLLARE öppettider Dag 1 

Stora Entrén  

20-Apr 07:00 - 18:00 

Port 2A öppen 07:00 - 08:50 

UTSTÄLLARE öppettider Dag 2 

Stora Entrén  

Vid utflytt – INGEN nedmontering 

innan klockan 17:00 

21-Apr 07:00  - 22:00 

Port 2A öppen 07:00 - 08:50 & 17:30 - 22:00 

 

https://exhibitor.trippus.se/

