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Velkommen på utdanningsmesse i Fredrikstad! 

 
Messehall 

Kongstenhallen 
Torsnesveien 12 
1630 Gamle Fredrikstad 
 
Riggedag 
Mandag 29. oktober 15.00 - 19.00 

 
Åpningstider 
Tirsdag 30. oktober 09.00 - 19.00 

Onsdag 31. oktober 09.00 - 14.00 
 
Hallen åpner for utstillerne 1 time før messestart dag 1, og 30 min før messestart dag 2. 
Vi oppfordrer alle til å benytte riggedagen til å registrere seg og klargjøre sin stand.  

 

 
Taxi:  02600 

Toalett: ved inngang til hallen 
Kafé:   ved inngang til hallen 
 
Gratis kaffe og te til alle utstillere i hvileområdet ved messekontoret ☺ 
 

 
Manglende utstyr og etterbestillinger 
Alt utstyr skal være bestilt på forhånd. Om dere mangler noe eller ønsker mer utstyr vil 
messekontoret være behjelpelige med dette under arrangementet. Faktura for utstyr blir sendt i 

etterkant av messen.  
 
 
Utstillerregistrering og ID-kort 
ID-kort for utstillere hentes i utstillerregistreringen ved messekontoret inne i messehallen så snart 
man ankommer messen. Hvis man deltar på flere messer, kan samme ID-kort benyttes flere 

ganger.  
 
 
Internett 
Det trådløse nettet vil være åpent i hallen. Alle som har betalt for dette kan fritt benytte seg av det 
under messen. Vi gjør oppmerksom på at det trådløse nettet kan være ustabilt og nede i perioder. 
 

 
Transport og oppbevaring av gods 
I forkant av messen skal all innkommende transport av utstyr og materiell avtales med Gunnar 
Steig på telefon 477 58 800 eller transport@messeselskapet.no. Gods må ikke sendes direkte til 
messehallen, da hallen ikke har system for å motta vareleveranser. Under messen blir det satt av 

egen lagerplass for materiell og emballasje.  
 

 
Sikkerhet 
Hallen blir avlåst etter hver dag, men utstyr oppbevares i hallen på eget ansvar. 
 
 
Pauserom for utstillere 

Vi har rigget til et lite hvileområde ved messekontoret hvor dere utstillere kan sette dere ned og ta 
en kopp kaffe.  
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Musikk og støynivå på stand  
Vennligst ta hensyn til andre utstillere og besøkende ved bruk av lyd / musikk på stand. Vær 

oppmerksom på at hvis lyd og bruken av musikk blir forstyrrende for andre, vil dere bli bedt om å 
dempe volum / lydnivå. Ta gjerne kontakt med messekontoret hvis dere blir forstyrret av støynivå 
fra andre utstillere. 

 
 

 
 

Huskeliste for siste messedag! 
 
 
Evalueringsskjema 
Dette vil bli distribuert på hver enkelt stand. Vennligst fyll dette ut og lever i messekontoret innen 

messeslutt. Dine tilbakemeldinger er viktig for at vi til neste år kan arrangere en enda bedre 
messe!  
 
 
Kåring av beste stand 
På evalueringsskjemaet kan dere stemme på den beste standen på messen. Diplom venter 

vinneren!  
 
 
Nedrigg 
Det vil ikke bli anledning til å demontere standen før messeslutt siste messedag klokken 14.00. 
Husk å fjerne all tape etc. fra standveggene.  
 

 

Søppel 
En container finnes på utsiden av hallen – vennligst benytt denne. 
 
 
Transport 
Ta kontakt med Gunnar Steig på telefon 477 58 800 for avtale av transport fra messene – om det 

er tilbake til din skole eller til neste messe. Transportlapper for merking av gods kan hentes i 
messekontoret.  
 
 
Delta på flere messer? 
Det er fortsatt noen stander ledig på de fleste andre messene vi arrangerer rundt om i landet. For 

mer informasjon, vennligst ta kontakt med oss på info@tautdanning.no.  
 
 
 

 

 

Vi i Tautdanning ønsker dere alle travle og trivelige messedager! 
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