
 

Messegods og transport 
Som officiel messespeditør ved Odense Congress Center byder ST MESSE LOGISTIK Jer velkommen til 
VVS’19.  
 
Messen stiller ligesom foregående år store krav til planlægningen af logistikken omkring opbygning og 
nedtagning. ST MESSE LOGISTIK planlægger og står for truck‐, logistik‐ og transport service i hallerne, 
således alle udstillere opnår mest mulig tid til forberedelse og opstart. 

Kontakt os gerne i god tid forud for messen, så vi sammen kan få planlagt Jeres deltagelse med henblik på 
en smidig, hurtig og effektiv afvikling. 
 
ST MESSE LOGISTIK tilbyder udover ovennævnte også følgende services: 
 
‐ Losning og læsning m/truck.  
‐ Modtagelse af øvrigt gods til VVS’19. 
‐ Opbevaring af tomgods under messen. 
‐ Mandskabsassistance. 
‐ National transport til og fra VVS’19. 
‐ International transport til og fra VVS’19. 
‐ Kurér. 
‐ Vareforsikring. 
 
Med venlig hilsen 
Steen Thorvaldsson 
MESSESPEDITØR 
ST MESSE LOGISTIK 
Tlf.: 22 96 81 83 
Mail: messe@stml.dk 
 
 

BEMÆRK – messegods kan tidligst leveres tirsdag den 30. april 2019! 



 

  +45 22968183 - messe@stml.dk - stml.dk  

 

                  Officiel Messespeditør Odense Congress Center 

Som Officiel messespeditør siden 2012 tilbyder ST MESSE LOGISTIK logistikløsninger til alle Messe, 
Konference-, og Event-deltagere på Odense Congress Center. 

Eksempelvis, kører ST MESSE LOGISTIK altid samlede direkte transport til go fra messe, 
konferencer, og events. Det betyder samme bil henter og levere, ingen omlæsninger på 
terminaler, 100 % leveringssikkerhed, og minimal risiko for transportskader. 

ST MESSE LOGISTIK håndterer gods i alle størrelser, fra breve til store maskiner. Vi losser og levere 
på standen, vi hjælper med placering og montage af Jeres gods, vi opbevare Jeres emballage under 
arrangementet, så I kan pakker det hele ned igen, derefter afhenter vi Jeres gods på standen og 
læsser. Intet for småt intet for stort. 

Få et samlet tilbud på transport, opbevaring og handling af Jeres messegods, næste gang I skal 
deltage på en messe / konference eller en event. 

Vores udvalgte samarbejdspartnere sikrer, at vi altid bruger noget af det nyeste godkendte udstyr 
til alle opgaver. 

 

ST MESSE LOGISTIK tilbyder følgende services til Messer / Konferencer / Events. 

 Modtagelse af gods til messer / konferencer / events. 
 Af- og pålæsning m/ truck eller kran. 
 Handling af maskiner, el-skabe m.v. m/ truck eller kran. 
 Opbevaring af tom emballage under messer / konferencer / events. 
 Mandskabsassistance. 
 Direkte transporter og forsendelser til og fra Odense Congress Center. 
 Transport til og fra messer / konferencer / events world wide. 
 Kurer. 
 Vareforsikring. 
 Lager. 

 

Har I ønsker som ikke er nævnt her er I velkomne til at kontakte ST MESSE LOGISTIK alle hverdage 
fra kl. 0800-1800 

 

Med Venlig Hilsen 

Steen Thorvaldsson 
Messespeditør 



 

 
 +45 22968183 - messe@stml.dk - stml.dk  

 

 

 



 

 

 

TARIFFER 2019         gældende fra 01-01-2019 

 
Følgende tariffer er gældende mandag-fredag kl. 07.00-17.00. 
Udenfor dette tidsrum beregnes tillæg på 50 %. 
Lør.- søn. - og helligdage beregnes tillæg på 100 %. 
Alle priser er ex. Moms. Ret til ændringer forbeholdes. 
 
 
Modtagelse - Opbevaring - Levering på stand af messegods.                    kr.     350,00  
 
Mandskabsassistance: 
   
   0-30 min.                        kr.     225,00 
 31-60 min., og pr. efterfølgende time                     kr.     385,00 
 
Truckassistance 2,5 t. standard: 
 
  0-15 min.                        kr.     350,00 
16-30 min.                        kr.     495,00  
31-60 min., og pr. efterfølgende time                     kr.     795,00 
 
Truckassistance 3 t. - 5 t. skal bestilles min. 3 dage før brug: 
 
Pr. påbegyndt ½ time (30 min.)                       kr.     650,00
  
Truckassistance over 5 t:     Ring for tilbud 
 
Kranassistance:    Ring for tilbud 
  
Afhentning, opbevaring og returnering af tom emballage: 
 
Mængde i alt:                                                  *1.prioritets:                                  **2.sekundær: 
 
01 > 03 m3.                             pr.m3  kr.   385,00   
03 > 10 m3.                             pr.m3  kr.   360,00      pr. m3  kr.     325,00 
10 > 20 m3.                             pr.m3  kr.   335,00    pr. m3  kr.     300,00 
20 > 30 m3.                             pr.m3  kr.   310,00    pr. m3  kr.     275,00 
30 <      m3.                             pr.m3  kr.   285,00       pr. m3  kr.     250,00 
 
   *1 = tomgods retur samme dag som messen lukker 
**2 = tomgods retur på stand senest kl.12.00 dagen efter messen er lukket. (kun på udvalgte messer) 
 
Transport til og fra messe - indland og udland:                          Ring for tilbud 
  
Vareforsikring:    Ring for tilbud 
 
Har de ønsker som ikke er nævnt her, er de velkommen til at kontakte ST MESSE LOGISTIK   
alle hverdage fra kl. 08.00 - 18.00.  
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