SPIE Photonics West 2011

Tid: 22-27 januari 2011.
Plats: USA, San Francisco, California.
Hemsida: http://spie.org/pw.
Varför ställa ut på Photonic West 2011?
• Möt cirka 18 000 teknikintresserade konsumenter och leverantörer på plats i USA.
• Delta i ett marknadsföringspaket som riktar sig till den internationella marknaden.
• Visa hela ditt produktsortiment.
• Sälj produkter på mässan.
• Gör nylanseringar.
• Bygg relationer.
• Få direkt dialog med kunder.
Monteravgift
Vi har valt att differentiera monteravgiften i A, B och C-läge beroende på val av placering enligt:
A: Cirka 3x3 meter, 50 000 SEK
B: Cirka 3x3 meter, 40 000 SEK
C: Cirka 2x2 meter, 30 000 SEK
Utifrån monterns placering i mässhallen, som blir klar i september, bedömmer vi att det kommer att finnas
2 stycken A-lägen, 1-2 stycken B-lägen och/eller 1-2 stycken C-lägen. Samtliga priser angivna i SEK, exklusive
Mervärdesskatt (moms), 25%

SPIE Photonics West 2011
Monterskiss

Detta ingår

Matta (ljusgrå), väggar, spotlights, 1 st podium, 1 tryck av banderoll, 1 st reklamplats (projiceras med företagets budskap), 1 st standard vepa (i samråd med Fiber Optic Valley), ett mingelevent (med Fiber Optic Valley) och städning.
Monterplats enligt ovan. Projektledning och logistik av Fiber Optic Valley AB. Hjälp till utformning av er monter i
samarbete med professionell monterfirma.
Önskas ytterligare reklamplats, podium eller liknande tillkommer kostnad för det.
Handpenning av 25 % betalas senast 20 dagar efter bokning. Resterande 75 % betalas per 31 oktober.

Kontakta oss för bokning och frågor:
Fiber Optic Valley, Magnus Engholm
Telefon: 070–689 57 98
E-post: magnus.engholm@fiberopticvalley.com

Allmänna villkor för utställningen på Photonic West 2011
• Bokning sker efter principen ”först till kvarn”.
• Bekräftad bokning är bindande.
• Vid avbokning efter den 30 september 2010 utgår ingen återbetalning av fakturerad monterhyra och eventuella
tilläggstjänster.

• Betalning för bokad och bekräftad monter och eventuella tilläggstjänster ska vara till fullo betalt senast den
31 oktober 2010 för att utställaren ska äga rätt att disponera monterytan.

Fiber Optic Valley AB förbehåller sig rätten att omdisponera utställningsplanen.
Betalningsvillkor
Anmälningsavgift, monterhyra och eventuella tilläggstjänster betalas mot faktura 20 dagar netto. Dröjsmålsränta
tillämpas vid försenad betalning.
Ansvar
Utställaren ska svara för och ersätta samtliga skador på utrymme och utrustning med undantag för eventuella
skador som vållats av Fiber Optic Valley AB eller av någon för vilken Fiber Optic Valley AB svarar.
Utställaren ansvarar själv för alla skador på utställda föremål, dekorationer och allt övrigt montermaterial.
Utställaren förbinder sig att ansvara för att samtliga gällande lagar, förordningar och bestämmelser i övrigt avseende
brandskydd, arbetsmiljö, arbetarskydd och hantering av vissa varor iakttas i samband med utställningen.
Utställaren är ersättningsskyldig för skador som kan uppstå till följd av att sådana bestämmelser inte iakttas.
Ansvarsbegränsing
Eventuellt skadeståndsansvar för Fiber Optic Valley AB ska inte omfatta indirekt skada eller följdskada (innefattande
bl.a. produktions- och inkomstbortfall, annan skada i näringsverksamhet, skada på annan egendom, anspråk från
utomstående) eller skada som orsakas av att evenemanget av olika skäl blir inställt eller av annat skäl som rimligen
kunnat förutses av Fiber Optic Valley AB. Fiber Optic Valley ABs skadeståndsansvar gentemot utställare är begränsat
till 10 000 SEK oavsett omfattningen av de skador som inträffat.
Försäkring
Utställare rekommenderas att teckna försäkring för utställd egendom.
Force majeure
Arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse, inskränkningar i leveranser samt fel i eller försening av
prestation från underleverantör eller annan omständighet som Fiber Optic Valley AB inte rimligen kunnat råda över
eller förutse berättigar Fiber Optic Valley AB att häva avtalet utan skyldighet att härför utge skadestånd i någon form.
Utskänkning
Utskänkning av mat och dryck (gäller även kaffe, te, kaffebröd, läsk etcetera) på utställningsområdet får endast ske i
samråd med Fiber Optic Valley AB.
Brandfarligt gods
Brandfarligt gods och explosiva varor måste vara godkända av SPIE Photonic West i god tid före utställningen. Inga
explosiva eller pyrotekniska varor tillåts inom utställningsområdet.
Utställare får ej
•Placera föremål utanför hyrd utställningsyta eller blockera brandskydd och nödutgångar.
•Överskrida totalhöjden 250 cm för monterarrangemang eller med andra utställda föremål utan att först samråda
med Fiber Optic Valley AB.
•Använda brandfarligt dekorationsmaterial.
•Använda tejp, fästkuddar, spik eller liknande på väggar, golv eller tak.
Kvarglömda föremål
Föremål kvarlämnade inom utställningsområdet efter sista utflyttningsdatum sparas ej.

För bokning och frågor:

Fiber Optic Valley, Magnus Engholm
Telefon: 070–689 57 98
E-post: magnus.engholm@fiberopticvalley.com

Photonic West 2010, Framgångsrik mässa i USA
– Hur gick det sen?
Bättre än förväntat. Det är betyget från de
företag som i slutet av januari deltog i Fiber
Optic Valleys monter på världens största och
ledande mässa i fotonik, laser och biomedicinsk optik, Photonics West, i Kalifornien,
USA i slutet av januari 2010.
På mässan deltog tre företag i vårt nätverk i den
gemensamma montern, Optoskand, RAYBIUM
och Fibertronix. Samtliga företag kan glädjande
konstatera att de fått ett flertal intressenter och
beställningar.
”Vi hade aldrig kunnat synas så bra utan Fiber Optic Valley” var betyget från Optoskand. De loggade
totalt 49 kunder under mässan, varav hälften var
mycket intresserade och redo att beställa av företagets produkter.
Optoskand tillverkar optiska fiberkablar för transport av laserljus med höga effekter till bland annat
svetsrobotar inom metall och materialbearbetningsindustrin.
Läs mer om Optoskand på www.optoskand.se
Det nystartade bolaget RAYBIUM hade cirka 70
presumtiva kunder som besökte montern under
dagarna. Ett stort intresse visades för företagets

produkter där cirka 20 intressenter var i direkt
behov av företagets produkter och kunde tänka sig
att lägga en beställning omgående. Ett tiotal var intresserade av samarbete i olika former, exempelvis
inom forskning och utveckling.
RAYBIUM är en leverantör av optiska fibrer för
fiberlasrar med betydligt längre livslängd än tidigare. Fiberlasrar används främst inom materialbearbetningsindustrin för att exempelvis skära, svetsa
och märka i stål, plåt eller plast. Produkterna har
rönt stort intresse runt om i världen.
Läs mer om RAYBIUM på www.raybium.com
Det tredje företaget, Fibertronix, hade hela 170 intressenter under mässan. 119 av dessa var från nya
kunder. Företaget fick tio offertförfrågningar och
en order i samband med mässan.
Fibertronix är ett nyligen avknoppat företag från
forskningsinstitutet Acreo som utvecklar, tillverkar och marknadsför skräddarsydd specialfiber för
industriella tillämpningar. Bland deras produkter
finns exempelvis optiska fibrer för besvärliga miljöer, så kallade harsh environments, som är av stort
intresse för exempelvis petroliumindustrin.
Läs mer om Fibertronix på www.fibertronix.com

Fibertronix, ett av företagen som deltog i Fiber Optic Valleys monter på Photonics West i slutet av januari 2010.

