
 

  
   

Kære udstiller 
 

Vi håber, I har nydt endnu en travl og udbytterig messedag, der forhåbentlig har bragt både ny 
inspiration, nye forbindelser og forretninger med sig. Vi glæder os over, at der venter endnu en 

messedag i morgen 
 

I dette udstillernyt kan du læse nærmere om:  
Nedbrydning 

Nedbrydningstider 
Opmarch 

Strømafbrydelse 
Del dine øjeblikke 

 
OBS. Vi sender løbende informationsmails ud, og ønsker du i den forbindelse, at en anden kontaktperson 

modtager dem, bedes du i udstillerhåndbogen udfylde formularen, som du finder på forsiden her. 

  

 
 

  

NEDBRYDNING 

 
Din stand skal være tømt for alle genstande, der ikke tilhører MCH Messecenter Herning, 
senest mandag 7. november kl. 17.00. Hvis du har brug for yderligere tid til at tømme din 

stand, bedes du venligst kontakte Kim Lauridsen. Materialer, som ikke er fjernet til fastsat tid, 
kan messeledelsen lade fjerne for udstillerens regning og risiko.  

 
Ved spørgsmål herom kontakt venligst Teknisk Service 

 
Nedbrydningstider:  

Torsdag 3. november   kl. 17.00 – 21.00  
Fredag 4. november    kl. 07.00 – 19.00  
Lørdag 5. november    kl. 07.00 – 17.00  
Søndag 6. november  kl. 07.00 – 17.00  
Mandag 7. november  kl. 07.00 – 17.00  

– alt skal være fjernet  
 

Gyldig adgangskort skal præsenteres. 
  

https://tr.aonetrk.com/c/l87houi5jBrWcEn
https://tr.aonetrk.com/c/pkPHF6HA8EfR


BEMÆRK: Nedbrydning må ikke påbegyndes før kl. 17.00 på den sidste messedag. Eksterne 
hjælpere har først adgang til messen efter kl. 17.00 og kun mod forevisning af gyldigt 

arbejdskort. 
 

Læs mere i udstillerhåndbogen under: 'Min Messedeltagelse' > 'Nedbrydning' 

GÅ TIL UDSTILLERHÅNDBOGEN 

 

  

 

OPMARCH KORT  

Indkørsel for samtlige køretøjer til hallerne 
foregår via opmarch. Opmarch betyder, at 

køretøjerne holder i kø og venter med 
indkørsel til messeområdet.  

 
Indkørsel til opmarch foregår:  

For hallerne L & M: Fra Kaj Zartowsvej til 
P4 For hallerne J & K: Fra Kaj Zartowsvej til 

P1 

GÅ TIL UDSTILLERHÅNDBOGEN  

 

 

 

STRØMAFBRYDELSE 

Strømmen afbrydes under nedbrydning, 
torsdag 3. november kl. 18.00  

 
Ved spørgsmål herom kontakt venligst 

Teknisk Service  
 

Læs mere i udstillerhåndbogen 

  GÅ TIL UDSTILLERHÅNDBOGEN   

 

 

 

DEL DINE ØJEBLIKKE 

 
Del dine øjeblikke fra DiaLabXpo på sociale medier og markedsfør din messedeltagelse. 

Tag gerne @dialabxpo på Facebook og LinkedIn eller brug hashtagget #dialabxpo 

  

https://tr.aonetrk.com/c/bLXxUUqPXawC
https://tr.aonetrk.com/c/IH18FiR0Zb6gTE
https://tr.aonetrk.com/c/rZRFU4A4qUKr1
https://tr.aonetrk.com/c/l3zZ3U0GodcUM
https://tr.aonetrk.com/c/5WWcANUWG4XJAy


LOGIN TIL UDSTILLERHÅNDBOGEN 

  

For at logge ind i udstillerhåndbogen skal du anvende følgende brugernavn og password: 
 

Brugernavn: mchteam  
Password: mchteam1  

 
NB: Ved kopiering af brugernavn og password:  

Marker fra venstre mod højre og undgå tomme tegn. 
  

GÅ TIL UDSTILLERHÅNDBOGEN 

 

  

KONTAKT TEAMET 

  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte team DiaLabXpo 

KONTAKT TEAMET  

 

   

PROJEKT 

 

SALG & 
RÅDGIVNING 

  

 

THUE BJØRSLEV 
JENSEN 

 

 

LINE  
PAUGAN 

 

 

TRINE  
WIUFF 

 

 

SUSANNE 
HOFMANN 

   
   

   

    

 

    

 

     

 

https://tr.aonetrk.com/c/C9E95KUvCI5K
https://tr.aonetrk.com/c/i5c48DUfE0tjM
https://tr.aonetrk.com/c/cslZkcu5udw9Ue
https://tr.aonetrk.com/c/yzELPGMMRK
https://tr.aonetrk.com/c/rBvyUcNmr0d7KgR
https://tr.aonetrk.com/c/QawyoC6HJ0JvRg
tel:+45 9926 9926
mailto:dialabxpo@mch.dk
https://tr.aonetrk.com/c/DKrGY0RGnw


+45 9926 9926 
 

dialabxpo@mch.dk 

 

Vardevej 1, 7400 Herning 
  

   

       

  

   
 

  

   

 

Se online version 

  

Afmeld nyhedsmailen her 

   

 

 
 

mailto:dialabxpo@mch.dk
https://tr.aonetrk.com/w/G0LjUyCh72b1UJ
https://tr.aonetrk.com/u/V9Z7JOqVZjH
https://tr.aonetrk.com/c/4rssTDO7Y53wEA8
https://tr.aonetrk.com/c/apSA6hVDu8uH9
https://tr.aonetrk.com/c/7C58M8qxCrT

