
 

2019/1 

Messe VVS’19 Stand nr.  

Firma  CVR nr.   

Adresse  

Postnr. & by  

Faktura e-mail  

Kontaktperson  Telefon  

E-mail  Mobil   

EAN-lokationsnr. SKAL udfyldes af alle offentlige inst.  
 

Deadline for bestilling: 18. februar 2019 
Herefter pålægges priserne 25 %.    ____________________________________ 
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Standskitse 1 
 

Indtegn skitse af standen nedenfor.  
Angiv alle tekniske monteringer, se skema 1.1, og påfør standnummer på nærmeste stand overfor og ved siden af.  
 
Vi ønsker at benytte Odense Congress Centers standmateriel: 
Standvægge:  Ja    Nej Skiltefriser:  Ja    Nej 
 
Standens dimensioner: _______ x ________ m. Hver tern = 1x1 m 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
NB. Lofthængte installationer kan afvige med op til 30 cm. 
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Symboler 1.1 
 

Symboler til brug på standskitse, skema 1.  

 
 

Opbygning El og Teknik 

 

 
Standvæg, jf. skema 2, nr. 2000 + 2001 

 

Gulvmonteret stikkontakt 230V, max 
1,5kW, jf. skema 4, nr 4000 + 4001. 

 Åben side 
 

Strøm 400V 16 Amp, jf. skema 4, nr. 
4008. 

 Skiltefrise, jf. skema 2, nr. 2002 og  
skema 3.1 for tekst til skiltefrise 

 

Strøm 400V 32 Amp, jf. skema 4, nr. 
4010. 

 Overligger, jf. skema 2, nr. 2003 
 

Strøm 400V 63 Amp, jf.skema 4, nr. 4012.  

 
Dør med lås, jf. skema 2, nr. 2018 

 
Spotlight på arm, jf. skema 4, nr. 4004. 

 Garderobeforhæng, jf. skema 2, nr. 2019  
 

Døgnstrøm, jf. skema 4, tillæg til nr. 4000 
+ 4009 + 4011 + 4013 

 

VVS og Trykluft 

 

 

Angiv L for loftmontage 

L , L , L , L  

 
Vand, jf. skema 4.1 

 

LED 80W loft, jf. skema 4, nr. 4006 

 
Afløb, jf. skema 4.1, nr. 4030 + 4031+ 4032   

 
Køkkenelement, jf. skema 4.1, nr. 4030 + 
4031 

Wirer 

 
Trykluft, jf. skema 4.1, nr. 4033 + 4034 

 

Wire Banner, jf. skema 4, nr. 4015 

Internet 
 

Wire 50 kg, jf. skema 4, nr. 4016 

 
Internet, jf. skema 5, nr. 5203 

 

Kædetalje 150 kg, jf. skema 4, nr. 4017 

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
http://www.occ.dk/
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Opbygning af stand 2 
 
Standopbygning, leje inkl. montering 

Nr. Antal Cobra Expo  Kr. I alt 

2000  Standplade, hvid folieplade, 0,6 cm x 100 cm x 250 cm   320,-  

2002  Løbende meter skiltefrise, 26 cm høj                                160,-  

2003  Løbende meter overligger                                                 75,-  
 
Tillæg for standmaterialer med farvede foliesider 

Nr. Antal Foliefarver standard. Farveprøver kan rekvireres på: teknik@occ.dk Kr. I alt 

2006  Pr. side standplade  295,-  

2007  Pr. løbende meter skiltefrise  95,-  
 
Tilbehør 

Nr. Antal  Kr. I alt 

2010  Hylde, metal hvid inkl. hyldebærer 
Kan KUN bestilles, hvis standen har friser (stabilitet) 125,-  

2011  Skrå brochurehylde, metal hvid, inkl. hyldebærer 
Kan KUN bestilles, hvis standen har friser (stabilitet) 125,-  

2012  Ophængningsbøjle 105,-  

2014  Garderobeophæng 135,-  

2015  Lille garderobeophæng 65,-  

2018  Dør med lås (Nøgle afhentes i Teknisk Service)          695,-  

2019  Leje og montering af forhæng, 1 meter bred (Grå)                215,-  

2021  S-krog til ophængning (afhentes i Teknisk Service) 5,-  

2022  Lille ophængsbøjle, ca. 10 cm (afhentes i Teknisk Service) 10,-  

2023  Stor ophængsbøjle, ca. 20 cm (afhentes i Teknisk Service) 15,-  

2024  Diverse – kontakt messeafdelingen: teknik@occ.dk   
Alle priser er ekskl. moms 

Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Tæppe og rengøring 3 
 
Køb af tæppe, inkl. pålægning, afdækning med plastfolie, aftagning og bortskaffelse 

Nr. Antal Farveprøver kan rekvireres på: teknik@occ.dk Kr. I alt  

3016  Køb af tæppe inkl. plastafdækning. Pr. m²  
Farve: Rød 80,-  

3017  Køb af tæppe inkl. plastafdækning. Pr. m² 
Farve: Blå 80,-  

3018  Køb af tæppe inkl. plastafdækning. Pr. m² 
Farve: Grøn 80,-  

3019  Køb af tæppe inkl. plastafdækning. Pr. m² 
Farve: Grå 80,-  

3020  Køb af tæppe inkl. plastafdækning. Pr. m² 
Farve: Sort (Flecked black) 80,-  

3021  Vi pålægger egen gulvbelægning, ja ____    Nej ____   

3022  Fjernelse af eget pålagt tæppe, inkl. forbrændingsafgift, pr. m² 80,-  

3015  Diverse – kontakt messeafdelingen: teknik@occ.dk   
Alle priser er ekskl. moms 

Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 
 

Ved større antal m² (over 100 m²) kontakt venligst messeafdelingen for tilbud: teknik@occ.dk 
 
 
Der er mulighed for, mod merpris, at bestille speciel tæppefarve til din stand. 
Kontakt messeafdelingen for muligheder og tilbud: teknik@occ.dk 
 
 
 
Rengøring - (omfatter ikke udstillingsgenstande samt evt. baglokale) 

Nr. Areal 
m2 

Rengøringen udføres om morgenen på de bestilte datoer. Kr. 
pr. dag I alt DATO DATO DATO DATO DATO 

4022  

Støvsugning af synligt frit gulvtæppe, samt tømning af 
papirkurve.   
Plastafdækning FJERNES af udstiller inden rengøring. 
Papirkurv skal være synlig for rengøringen. 

8,- pr. m²  

4023  Gulvvask, samt tømning af papirkurve. 
Papirkurv skal være synlig for rengøringen. 10,- pr. m²  

Alle priser er ekskl. moms 
                                                                                                                                                                  Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant  

Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Frisetekst  3.1 
 

 

Skiltefriser (tekst og logo) 
Nr. Antal Bundfarve modehvid Kr. I alt 

3010  Friseprint pr. lb. meter frise (minimum hele friselængder) 195,-  

3011  
Bannere til montage på Odense Congres Centers 
standvægge. Bredde: 1 – 12 meter.. Højde. 2,5 meter.  
Kontakt: teknik@occ.dk  for eksempler og priser. 

  

 

Angiv skriftfarve                   □   Sort            □  Hvid            □  Andet/Farvekode: ___________________ 
 

Angiv bundfarve                   □   Sort            □  Hvid            □  Andet/Farvekode: ___________________ 
   

Angiv skrifttype                    □   Arial            □  Times          □  Andet/Font: ________________________  
    

Alle friser printes i CMYK 
Logo/tekst til skiltefrise 
Skrifthøjde 14 cm. Synligt plademål 16 cm. Skiltehøjde inkl. aluminiumskelet på 2 x 5 cm er 26 cm. 
Bemærk, logo kan med fordel fremsendes. Pris pr. meter er inkl. logo print og 4 farve tryk. 
 
Logo bedes fremsendt som vektorgrafik. 
Færdige filer (PDF’er) bedes navngivet så præcist som muligt. (Firmanavn/standnummer/mål). 
 
 
 
Angiv logo placering        □ Venstre          □  Centreret         □  Højre 
(lav evt. skitse over friserne, 
angiv antal af logo pr. meter) 
 
Højde:  
17,4 cm   
Bredder: 
2 meter frise = 194,9 cm 
3 meter frise = 291,7 cm 
4 meter frise = 194,9 cm x 2 (Delt i 2 af aluprofil) 
5 meter frise = 245,8 cm x 2 (Delt i 2 af aluprofil) 
6 meter frise = 291,7 cm x 2 (Delt i 2 af aluprofil) 
Færdige filer leveres som højtopløselige pdf filer i min. 100 dpi 1:1 
Bemærk: Der skal beregnes 7 mm til beskæring hele vejen rundt (synligt plademål er 16 cm) 
Filer mailes inden deadline til: teknik@occ.dk 

Alle priser er ekskl. moms 
Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk 
El, lys og teknik 

  4 
El, lys og teknik 

Nr. Antal  Kr. I alt 

4000  Gulvmonteret stikkontakt 230V max. 1,5 kW 775,-  

4001  Loftmonteret stikkontakt 230V max. 1,5 kW 895,-  

4002  Døgnstrøm 230V – tillæg til 4000 / 4001 385,-  

4004  
LED spotlight på arm, inkl. strøm 
Angiv placering på skema 1 
 – OCC anbefaler 1 stk. spot pr. 3 m2 ≈ ca.60W halogen.Kan monteres på standvægge- og skiltefriser. 

290,-  

4006  
LED lampe 80W, nedhængt fra loft  
Angiv placering på skema 1  
– OCC anbefaler min.  1 stk.  LED 80W pr. 9 m2 (spredning ca. 3x3 m). ≈ ca.1000W halogen. Kan ikke monteres på skiltefrisen 

890,-  

4008  Etablering af 400V 16 Amp. (10 kWh) CEE stik 2.450,-  

4009  Døgnstrøm 400V 16 Amp. – tillæg til 4008 995,-  

4024  Sikringsboks. 16 Amp. (inkl. 10 kWh)  – tillæg til 4008 
 4 stik med 230V  2.150,-  

4010  Etablering af 400V 32 Amp. (20 kWh) CEE stik 3.850,-  

4011  Døgnstrøm 400V 32 Amp. – tillæg til 4010 1.750,-  

4014  Loftmontering af 400V – tillæg til 4008 / 4010 950,-  

4012  Etablering af 400V 63 Amp. (40 kWh) CEE stik 5.650,-  

4013  Døgnstrøm 400V 63 Amp. – tillæg til 4012 3.500,-  

4025  Loftmontering af 400V – tillæg til 4012 1.800,-  

4015  
Wire nedhængt fra loft inkl. wirelås. 
Lås afhentes i Teknisk Service 
KUN TIL ENKELT BANNER *) Angiv placering på skema 1*) 

505,-  

4016  

Wire nedhængt fra loft. Pr. wire max. 50 kg i lodret træk 
Inkl. wirelås og sikring af wire. Wirelås afhentes i Teknisk Service 
KAN IKKE BRUGES TIL RIG, MINIRIG OG LYSSKINNER 
Angiv placering på skema 1. 

950,-  

4017  

Kædetalje inkl. rigning max. 150 kg pr. stk. 
Taljepakke er inkl. sikkerhedswire, rundslæng til ophængning af rig, 
sjækkel og pose. Godkendt rundslæng SKAL bruges til ophæng. 
ENESTE TILLADTE TIL RIG. Angiv placering på skema 1 

2.050,-  

4020  Diverse – kontakt messeafdelingen: teknik@occ.dk   
Alle priser er ekskl. moms 

Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 
*) Skal wire bruges til ophængning af banner, fremsendes banner medfølgende kopi af dette skema. Husk at bestille lifthjælp på skema 4.2, nr 
4040. Sendes til Odense Sport & Event, att. Messeafdelingen, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ 
OBS! Angiv hvor højt underkanten af banneret skal hænge fra gulvet_______________ 
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk VVS og trykluft 4.1 
 

VVS-installation og trykluft 
Indtegn VVS og trykluft på skema 1. Jf. symboler på skema 1.1  
(Monteres fra gulvkanaler – Kontakt messeafdelingen for tegning: teknik@occ.dk  
Tekniker bestilles via skema 4.2 

Nr. Antal  Kr. I alt 

4030  
Køkkenelement 60 x 90 med vask, koldt vand samt afløb 
Ø65 mm.  
Inkl. vandforbrug og vandafledningsafgift 

3.650,-  

4031  
Køkkenelement 60 x 90 med vask, koldt og varmt vand 
samt afløb Ø65 mm 
Inkl. vandforbrug og vandafledningsafgift 

4.200,-  

4032  

Etablering af koldt vand ½” Ballofix og afløb Ø65 mm 
Inkl. vandforbrug og vandafledningsafgift 
For tilslutning af eget/medbragt udstyr, husk at bestille VVS tekniker, da 
tilslutning ikke er inkl. i pris. 
Opsætning og teknikerassistance faktureres til timepris. Jf. skema 4.2, nr. 
4043 + 4044 

2.625,-  

4033  

Etablering af trykluft inkl. 100 l./min. Cejn lynkobling 
(max. 8 bar) 
For tilslutning af eget/medbragt udstyr, husk at bestille Trykluft 
tekniker, da tilslutning ikke er inkl. i pris.  
Prisen er inkl. kontrol sammen med udstiller ved aflevering 
*- læs også nedenfor  
Opsætning og teknikerassistance faktureres til timepris. Jf. skema 4.2, nr. 
4043 + 4044  

2.065,-  

4034  Tillæg for trykluft udover 100 l./min.(trykluft i alt _____l)  
Pr. 100 l./min. 515,-  

4054  Tillæg for trykluft over 8 bar. 
Max 16 bar muligt, max mulighed for 300 l. Antal bar _____ 1.625,-  

4037  Diverse – kontakt messeafdelingen: teknik@occ.dk   
 

Alle priser er ekskl. moms 
Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 

Ved bestilling inden deadline er udstyret inkl. kørsel, levering og afhentning på standen. For bestillinger efter dette tidspunkt må 
påregnes ekstra omkostninger til kørsel o.lign. 
 
VIGTIGT vedr. Trykluft! Vi leverer altid det ønskede tryk (bar) – husk derfor korrekt dimensionerede slanger efter tilkobling.  
Desuden skal udstiller altid sørge for at have både filter og vandudskiller monteret for at imødegå evt. urenheder.  
I forbindelse med etablering af trykluft vil Fyns Trykluft sammen med udstilleren gennemgå og tjekke bl.a. dugpunkt 
ved aflevering.  Venligst oplys herunder navn og kontaktoplysninger på den person, som er ansvarlig på standen.  
 
Navn 
 

Tlf./Mobil 
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk 
Assistancebestillinger 

Lift, medhjælp, elektriker, VVS, trykluft  4.2 
 

Assistancebestillinger 

Nr. Antal Der afregnes for minimum  Priser pr. ½ time Kr. I alt 

4040  Leje af lift inkl. liftfører *) (min. ½ time) 445,-  

4041  Leje af medhjælper (halarbejder) (min. ½ time) 275,-  

4042  Leje af elektriker (min. ½ time) 355,-  

4043  VVS tekniker (min. 1 time) 680,-  

4044  Trykluft tekniker (min. ½ time) 340,-  
Alle priser er ekskl. moms 

Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 
 

 

*) Lifthjælp til ophængning af banner. Bannerne bedes være fremsendt inden 14 dage før messens afholdelse. Angiv højde fra gulv til 
bannerets underkant på skema 4. 
 
Truckassistance til af-/pålæsning bestilles ved OCC’s messespeditør, ST Messe Logistik, tlf.: 2296 8183. E-mail: messe@stml.dk. 
ST Messe Logistik har kontor ved Odense Congress Center. 
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Internet opkobling 5 
 
Kablet bredbåndsforbindelse                     Husk at bestille 230V! 

Nr. Antal  Kr. I alt 

5203  

Kablet opkobling til PC 
Leveres med tilslutningskabel til 1. stk. PC eller anden enhed. 
Netværk: Dynamisk 4/4 Mbit/s til 1 stk. PC inkl. fri trafik. 
RJ-45 netværkskabel fremført til placering efter eget ønske.  
Der medfølger ikke switch – denne skal bestilles separat. 
Inkl. kabling, teknisk assistance og nedtagning af OCC’s servicetekniker. 
Angiv ønsket placering på skema 1 

1.600,-  

5204  Opgradering af kablet opkobling til 8/8 Mbit 500,-  
5206 

  For opgradering til højere hastighed end 8/8 Mbit 
Kontakt venligst: teknik@occ.dk   

5207  Switch tilslutningsboks for op til 8 stk. PC inkl. strøm 
Kan bruges sammen med 5203 400,-  

 
Trådløs bredbåndsforbindelse – OBS: Kode afhentes i Teknisk Service 

5301  
Trådløs opkobling 
Etablering af eget trådløst netværk til stand. 4/4 Mbit forbindelse. 
Tilslutning af op til 5 enheder. 
OBS: kode afhentes i Teknisk Service. 

1.000,-  

5302  Opgradering for tilslutning af 10 enheder 500,-  
5303  Opgradering af trådløs opkobling til 8/8 Mbit 500,-  

5304  For opgradering til højere hastighed end 8/8 Mbit  
Kontakt venligst: teknik@occ.dk 

 
  

 
Kabler m.m. OBS: Afhentes i Teknisk Service. 

5208  Netværkskabel maks. 10 m –  100,-  
5213  Netværkskabelsamler (RJ45 hun/hun samler) 50,-  
5214  VGA kabel maks 3 m.  120,-  
5215  HDMI kabel, 3 eller 5 m 175,-  

5400  Pris pr. ½ time bredbåndsservice udover ovennævnte. 
Min. ½ time 300,-  

Alle priser er ekskl. moms 
Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 

 
For yderligere information læs venligst vedlagte ”Internet på Odense Congress Center” 
 
For supplerende oplysninger venligst kontakt vores Tekniske afdeling på tlf.: 2372 3195. 

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
http://www.occ.dk/
mailto:teknik@occ.dk
mailto:teknik@occ.dk


 
 
 
 
 
 

Internet på OCC 
Bilag til teknikbestillingsskema 5 

 
Netværk på OCC: 
Der er følgende muligheder for at tilkøbe internetopkoblinger på OCC: 

 
- Kablet internet opkobling, som giver den største driftsmæssige sikkerhed. I bør vælge dette hvis der skal 

streames større filer fra nettet (eks. fra Youtube, firmaets eget netværk eller lignende). 
 

- WiFi opkobling til standen – lukket netværk med egen kode. Bemærk dog, at vi ikke kan garantere for 
frekvensstøj fra andre elektroniske produkter i hallen, hvorfor der kan forekomme lejlighedsvise udfald. 

 

Specifikation: 
Odense Congress Centers net er bygget op omkring en 250 Mbit/s internetforbindelse. Vi tilbyder ét eller flere V-
lan med hastighed fra 4 Mbit/s ind- og udgående trafik. Der tildeles automatisk IP-adresser. 
 
Det er muligt at tilkøbe ekstern/direkte IP adresse, som ”går udenom” vores firewall. Ved bestilling af dette er det 
vigtigt, at I oplyser kontaktperson og e-mail på kontaktperson, så vi kan koordinere direkte med rette 
vedkommende. 
 
Alle opkoblinger er inkl. fri trafik. Forbindelsen inkluderer ikke konfiguration af udstillers udstyr. 
 

Forholdsregler: 
Vi er glade for, at du vil benytte vor Internet opkobling, men for at sikre det bedst mulige resultat for alle samt at 
sikre mod virus- og hackerangreb må vi stille krav om: 
 
1.  At enhederne (PC’ere, tablets og/eller smartphones) er forsynet med opdateret antivirusprogram. 
2. At der inden ankomst til Odense Congress Center er gennemført antivirusscan af enhederne. 
 

Sikkerhed: 
Alle tilsluttede computere vil være koblet op ”bag” en firewall, som løbende bliver opdateret, men Odense 
Congress Center fralægger sig ethvert ansvar for eventuel skade eller tab lidt i forbindelse med fjendtlig 
indtrængen (f.eks. hacking eller virus) på de tilsluttede enheder. 
 
OBS! For altid at have størst mulig båndbredde til rådighed og for sikring af et seriøst netværk som helhed, er der 
lukket af for bestemte emner/internetsider, som ingen relevans har i forhold til arrangementet. 

 
 

For supplerende spørgsmål venligst kontakt vor Tekniske Afdeling på e-mail teknik@occ.dk 
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Messe VVS’19 Stand nr.  

Firma  CVR nr.   

Adresse  

Postnr. & by  

Faktura e-mail  

Kontaktperson  Telefon  

E-mail  Mobil   

EAN-lokationsnr. SKAL udfyldes af alle offentlige inst.  
 

Deadline for bestilling: 18. februar 2019 
Herefter pålægges priserne 25 %.    ____________________________________ 
Husk kopi til eget brug!    Dato, firmastempel og bindende underskrift 
 

Med denne underskrift bekræfter jeg at have læst og forstået 
                                                                                                                          OCC´s retningslinjer, som beskrevet her. 

 
 
 
 
 

www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk AV udstyr 5.1 
 

AV-udstyr 
Nr. Antal Dage Udstyr Pris 1 dag Pris 2-5 

dage. 

5116 
 

 32” LED skærm m/USB inkl. gulvstander og højttalere, Fuld HD. 
Til data og videosignal. Skærmmål 69 x 50 cm. 1.700,- 2.600,- 

5118 
 

 49" LED skærm m/USB inkl. gulvstander og højttaler, fuld HD 1080p opløsning. 
Til data og videosignal. Skærmmål 109 x 63 cm 2.300,- 3.500,- 

5119 
 

 55" LED skærm inkl. gulvstander og højttaler, fuld HD 1080p opløsning. 
Til data og videosignal. Skærmmål 125 x 72 cm 2.900,- 4.400,- 

5120 
 

 65" LED skærm m/USB inkl. gulvstander og højttaler, fuld HD 1080p opløsning,  
Til data og videosignal. Skærmmål 155 x 92 cm 3.700,- 5.500,- 

5121 
 

 80" LED skærm m/USB inkl. gulvstander og højttaler, fuld HD 1080p opløsning,  
Til data og videosignal. Skærmmål 177 x 100 cm 6.100,- 9.200,- 

5122   98" LED skærm m/USB inkl. gulvstander og højttaler, UHD / 4K  
Til data og videosignal. Skærmmål 217 x 122 cm 12.000,- 18.000,- 

5123   Laptop PC, 15” inkl. Windows Office pakke. Kunden tilslutter selv. 850,- 1.700,- 

5124   Projektor inkl. lærred 203 x 203 cm, fuld HD, 4000 ANSI lumen 3.000,- 5.400,- 

5125   Projektor inkl. lærred 310 x 180 cm, fuld HD, 6000 ANSI lumen 5.000,- 9.000,- 

5126   Rammelærred 310 x 180 cm (16:9 lærred) 1.100,- 1.650,- 

5129   2 aktive højtalere inkl. mixer 1 stk. trådløs mikrofon 2.100,- 3.600,- 

5131   Lille aktiv højttaler, Input PC  600,- 1.000,- 

5135   Scenepodie 1 x 2 meter inkl. inddækning, 20 - 80 cm højde, belastning 750 kg. Pr. 
podie. Kan sammenbygges til valgfri størrelse. 400,- 600,- 

5140   2,9 mm. Indendørs LED – modulopbygget, kan monteres på gulv samt fra loft Spørg efter pris 

5134   Pris pr. ½ time opsætning/montering/teknikerassistance. (min. ½ time) 300,- 

5044   Diverse AV-udstyr f.eks. touch skærme, rig med videre Spørg efter pris 

Lysrig med lamper kan leveres pr. løbende meter. Kontakt AV-CENTER for tilbud. Husk at inkludere ophæng af rig (se skema 4). 

Alle priser er ekskl. moms 
Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 

 
Priserne omfatter levering,opsætning ( standard opsætning op til en time) og afhentning på standen samt forsikring. Teknikerassistance herudover faktureres til 
timepris.  
 

Ønskes LED skærme ophængt på væg kan dette lade sig gøre hvis væggen er en min. 12 mm tyk stabil plade/væg. Montering på væg kan kun ske i en max. højde 
på 250 cm. OCC`s standvægge KAN IKKE benyttes til vægophæng af LED skærme. Ønskes montering over 250 cm skal dette ske i wirer og disse skal bestilles 
seperat på skema 4 – HUSK at angive at wirerne skal anvendes til ophæng af skærm/projektor eller lærreder. 
 

Tekniske spørgsmål eller spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til AV CENTER på tlf.: 7020 2955.  

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
http://www.occ.dk/
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Inventarudlejning 6 
 
Inventar  

Nr. Antal  Kr. I alt 

6000  Sort plaststol med stof 105,-  

6004  Bord, grå plast inkl. hvid dug. Mål: L180 x B76 x H74 cm 215,-  

6006  Højt ståbord, grå plast inkl. hvid dug. Mål: Ø80, H110 cm  215,-  

6007  Lavt cafébord, laminat inkl. hvid dug. Mål: Ø80, H72 cm 215,-  

6008  Barstol 215,-  

6009  Skranke, hvid laminat m. hylde. Mål: B105xD55,5xH91,5 cm 550,-  

6010  Reol, Hvid (Rumdeler med 8 rum 33 x 33 cm.) 
Mål: B77 x D39 x H147. Belastning pr. hylde 13 kg. 550,-  

6011  Køleskab, mål: B54,4 x D57 x H84,5 cm, 130 l. køl 
Husk bestilling af døgnstrøm (skema 4) 560,-  

6013  Papirkurv ex. poser 50,-  

6014  Glasskål, lille. LEJE - Venligst aflever i Teknisk Service efter brug 25,-  

6015  Glasskål, stor LEJE - Venligst aflever i Teknisk Service efter brug 40,-  

6016  Brochureholder, m. 5 x A4 hylder. Enkel og hurtig at folde ud. 
Leveres i aluminium-kuffert. Afhentes i Teknisk Service 350,-  

6017  Stumtjener 195,-  

6018  Dug, hvid LEJE - Venligst aflever i Teknisk Service efter brug 50,-  

6020  Diverse – kontakt messeafdelingen: teknik@occ.dk   
Alle priser er ekskl. moms 

Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 

 

 

 

 

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk 
Købmandsvarer 

til udbringning 7 
 

Nr. Antal  Kr. I alt 
7028 

 
 Leje af fadølsanlæg. H92 x B50 x D50 cm. OBS. NYT MÅL 

Hane til montage på bord/disk. (Bord/disk medfølger ikke). 
Varenr. 7027 Albani skranke kan bestilles. 
Varenr. 6009 (skranke) kan ikke benyttes.  
(Husk at bestille 1x230V + døgnstrøm, skema 4 varenr. 4000 
og 4002) 
Marker venligst placering af anlæg og strøm på standskitse 1 

325,-  

7029  Fadøl Albani 25 l. inkl. kulsyre ekskl. pant (Odense Pilsner) 850,-  
7030  Fadøl Albani 25 l. inkl. kulsyre ekskl. pant (Odense Classic) 900,-  
7027  Albani skranke til fadøl. H100 x B100 x D35 cm. 550,-  

7004  Øl, 30 stk. Albani inkl. pant. 
____Odense Pilsner     ____Albani Classic 

230,-  

7005 

 Vand, 30 stk. Inkl. pant. Angiv antal på stregen      
____ Blandet          ____ Pepsi      ____ Pepsi Max    
____ Appelsin        ____ Faxe Kondi 
____ Danskvand    ____ Danskvand m. citrus 

210,-  

7032  Sodavand 0,5 l., 1 stk. inkl. pant 24,-  
7006  Kildevand 24 stk. á 0,5 l.  210,-  
7031  Kildevand, 1 stk. á 0,5 l. 16,-  

7007  Husets vin 1/1 flaske     □ Rødvin      □ Hvidvin   75,-  

7018  Termokande kaffe 40,-  
7009  Bitter 1/1 flaske 

□ Gammel Dansk       □ Jägermeister       □ Fernet Branca 

160,-  

7011  Ølglas, plast 70 stk. 40 cl. 75,-  
7012  Vandglas, plast 40 stk. 24 cl. 62,-  
7034  Vinglas på fod, plast. 10 stk. 20 cl. 62,-  
7013  Snapseglas, plast. 50 stk. 3 cl. 40,-  
7014  Kaffekrus. 50 stk. 85,-  
7035  Diverse – kontakt messeafdelingen: teknik@occ.dk   

Alle priser er ekskl. moms 
Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 

 

Forudbestilte købmandsvarer bestilt via skema nr. 7 bringes ud til standen den ønskede dato 
inden kl. 9.00. Fadøl dog dagen før messestart. 
 
Dato: _________ 
 
Returvarer/returpant tages kun retur ved aflevering i Teknisk Service. 

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
http://www.occ.dk/
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk 
Købmandsvarer  

til afhentning 7.1 
 

Nr. Antal  Kr. I alt 

3005  
Dobbeltklæbende puder til ophæng: Eneste tilladte   

□ Small: 1 kg/stk. 14 stk.       □: Large 2 kg/stk. 10 stk. 
50,-  

7026  Forlængerledning 5,0 m., 3 stik m/jord 170,-  

7015  □ Affaldssække/rulle     □ Affaldsposer/rulle 20,-  

7016  Kaffefiltre. 20 stk. 20,-  
7017  Kaffe. 500 gr. 55,-  
7020  Chips 25,-  
7022  Peanuts. 1 kg. 85,-  
7023  Fazermint chokolade 22,-  
7024  Ass. slikposer 20,-  
7025  Twist chokolade 32,-  
7036  Guldkarameller 20,-  
7037  Chokoladebar 10,-  
7039  Teskeer, 10 stk. 20,-  
7040  Servietter 45,-  
7041  Kaffeservietter 35,-  
7042  Hugget sukker (i indpakning). 1 stk. 2,-  
7043  Kaffemælk. 1 stk. 2,-  
7044  Køkkenrulle 1 stk. 15,-  
7047  Oplukker 15,-  
7049  Hulmaskine 50,-  
7052  Klipsemaskine 50,-  
7053  Lommeregner 75,-  
7054  Tusch 20,-  
7055  Saks 50,-  
7056  Clipsbeholder med clips 50,-  
7057  Kopipapir. 500 stk. 75,-  

3004  Dobbeltklæbende tape til gulv pr. rulle á 25 meter  
(eneste tilladte) 100,-  

7058  Batterier pr. stk. 10,-  
7063  Leje af CO2 slukker 750,-  
7064  Brandtæppe 400,-  
7066  Diverse    

Alle priser er ekskl. moms 
Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 

 

Forudbestilte købmandsvarer bestilt via skema nr. 7.1. Afhentes i Teknisk Service. 
Ovenstående kan også købes under ophold i Odense Congress Center. 

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Bestilling af mad 8 
 
 

Nr. Antal  Kr. I alt 

7050  Classic sandwichbox m. 3 stk. Sandwich 
1 x skinke-ost-tomat / 1 x tunsalat / 1 x hønsesalat  44,-  

7051  Frokostpakke m. 3 stk. letbelagt smørrebrød 44,-  

7059  Salatbowle.  
Salat med grillet kylling & mild dressing, dertil groft brød 44,-  

7060  Grov sandwichbolle 
Grillet kylling, karrymayo, ananas, bacon, salat, tomat  39,-  

7061  Grov sandwichbolle 
Roastbeef, aioli, syrlige løg, salat, tomat 39,-  

7062  Udbringning af mad, pr. dag  
Obligatorisk ved levering til stande 25,-  

HUSK at angive nr. samt antal pr. dag og ønsket dato for levering herunder   
Nr. Antal   

  Dato for levering på stand:    
  Dato for levering på stand:    
  Dato for levering på stand:    
  Dato for levering på stand:   
  Dato for levering på stand:   
  Dato for levering på stand:   
  Dato for levering på stand:     

Alle priser er ekskl. moms 
Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 

 
OBS: 
Forudbestilt mad leveres på standen den ønskede dato mellem kl. 11.30 og 13.00 
 
 

 
. 
 
 
  

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Blomster 9 
Køb af planter og blomster 

Nr. Antal Gulvplanter inkl. hvid plastickrukke Kr. I alt 
9001  Dracena Fragens, ca. 150 cm  575,-  
9003  Dracena Marginata, ca. 140 cm  575,-  
9005  Ficus Cyastipula, ca. 130 cm  575,-  
9007  Schefflera (Paraplytræ), ca. 150 cm  600,-  
9009  Dagens gulvplante  525,-  
9011  Beaucarnea (Elefantfod), ca. 120 cm 600,-  

 
 

Nr. Antal Bordplanter inkl. hvid plasticpotte Kr. I alt 
9106  Dagens blomst, hvid, ca. 25 cm 60,-  
9107  Dagens blomst, rød/rosa, ca. 25 cm 60,-  
9108  Dagens blomst, gul, ca. 25 cm 60,-  
9109  Dagens blomst, lilla, ca. 25 cm  60,-  
9110  Orkidé i glas med bark, ca. 50-60 cm 265,-  
9111  Bregne, ca. 25 cm 60,-  

 
 

Nr. Antal Buketter Kr. I alt 
9203  Dagens buket, angiv farveønske: 280,-  
9206  Blomstervase, klar glas 80,-  
9207  Standdekorationer, angiv farveønske: fra 850,-  
9208  Andet   

Alle priser er ekskl. moms 
Der tages forbehold for prisreguleringer og lovindgreb 

 
 
 
 
Blomsterservice varetages af Odense Congress Center. Priserne er inkl. levering på Deres stand. 
 
Har De specielle ønsker – kontakt venligst Odense Congress Center Blomsterservice - tlf.: 2018 5320.  
 
Med mindre andet er bestilt leveres alle planter i hvid plastskjuler. 
 
  

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
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www.occ.dk • E-mail: teknik@occ.dk Bestilling af Købekort  10 
 
Købekortet kan anvendes i caféer, salgsboder, restaurant samt teknisk service. 
Kortet er en service til dig og din virksomhed, således får I en samlet faktura på alle kortets køb efter endt messe. 
Dette gør jeres interne afstemning/afregning nemmere i forbindelse med jeres ophold på OCC. 
 
Pris for det første kort er kr. 40,00 
Efterfølgende kort afregnes med kr. 16,00 pr. stk.  
Prisen er ekskl. moms. Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant 
 
Ja tak, vi ønsker totalt  ______ antal købekort (Afhentes i Teknisk Service) 
Varenr.: 8009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bestilleren og modtageren af købekortet accepterer med sin underskrift følgende:  
 

• at have bestilt ovenstående købekort som skal afhentes i Teknisk Service og at faktura skal fremsendes 
til de på angivne firma/kontaktinformationer. 

• at kortet er et firmakort 
• at kortet skal medbringes og forevises ved alle køb 
• at modtageren af købekortet hæfter for alle køb foretaget med kortet 
• at kortet efter endt messe afleveres i Teknisk Service eller i postkassen ved Teknisk Service 

 
 
 

___________ ___________________________________________ 
Dato   underskrift  
 

Forbeholdt OCC. Internt referencenummer 
 

 

VISITKORT, kan evt. vedhæftes. 
Kontaktoplysninger bruges efterfølgende ved 
fakturering. 

https://www.occ.dk/messer/praktik-paa-messen/praktik-paa-messen/
http://www.occ.dk/
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