Information samt redovisning av dryckeskuponger under mässan Hem, villa &
bostadsrätt den 28-30 oktober 2016 på Svenska Mässan
NFORMATION:







För att servera alkohol på mässan måste du vara godkänd upplagshavare eller registrerad
varumottagare enligt LAS (lagen om alkoholskatt).
Utställare får endast sälja så kallade provsmakningar, ej hela glas eller flaskor.
En provsmakning får maximalt vara i mängd: sprit 2 cl och öl/vin 10 cl.
För att få provsmaka alkohol måste en besökare betala med minst en dryckeskupong. För en ev.
dyrare produktprovsmakning tar ni fler kuponger som betalning.
Dryckeskuponger säljs styckvis i försäljningsstället beläget i utskänkningsområdet och innehar endast
en valör.
Innan mässan öppnar fredagen den 28 oktober ska ni ha skrivit under ett alkoholpolicyavtal som gäller
under hela mässan. Det är Gothia Towers som står för serveringstillståndet under mässan och alla
utställare med alkohol arbetar under deras tillstånd. Denna alkoholpolicy måste alla alkoholutställare
noggrant läsa igenom och det är ansvarig persons uppgift att informera sina kollegor om
alkoholpolicyn och se till att den efterföljs.

REDOVISNING:









För att prova alkohol på Hem & Villa betalar besökarna med dryckeskuponger.
Efter varje dag skall era inlösta kuponger redovisas till försäljningsstället på mässområdet. Där räknas
antalet kuponger och ni erhåller sedan ett faktureringsunderlag av personalen.
Ni står under Gothia Towers alkoholtillstånd och därmed skall all försäljning och åtgång av alkohol
redovisas till Gothia Towers.
Efter genomförd mässa skall endast en (1) faktura skickas till Gothia Towers. Följande information
skall specificeras på fakturan:
o Antal inlösta kuponger samt de erhållna underlagen på era inlämnade kuponger. Pris skall
anges exkl. moms.
o Specificerat den totala åtgången av alkoholhaltig dryck i liter.
o Det är mycket viktigt att båda ovan punkter specificeras på fakturan då vi måste tillgodose
tillståndsmyndigheten att alkoholhanteringen har gått rätt till.
Fakturan skickas till nedan adress:
o Gothia Towers AB
Att: Joachim Floberg
SVM 0102
106 42 STOCKHOLM
Fakturan ska vara oss tillhanda senast 15 november 2016. Betalning uteblir vid senare fakturering.
o Gothia Towers har alltid 30 dagars betalningsvillkor.

KONTAKTPERSON/ANSVARIG PÅ PLATS:


Vid frågor rörande utskänkningstillstånd, alkoholservering samt fakturering, kontakta Joachim Floberg,
Gothia Towers.
o Telefon: 031-708 8518
o Mail: joachim.floberg@gothiatowers.com

Uppdaterad 2016-09-30

