MÄSSRESTAURANGER

Regler för alkoholservering under
Mat, Malt & Destillat 2018
Mässrestauranger AB
2018-03-16

Detta dokument beskriver regler och ansvar gällande servering och provsmakning av
alkoholhaltiga drycker under Mat, Malt & Destillat 2018
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Mässrestauranger AB har det stadgivarande serveringstillståndet på
Stockholmsmässan. För att utställare ska få servera alkohol under denna mässa
krävs att ”Avtal för genomförande av Mat, Malt & Destillat 2018” finns
underskrivet.
Detta innebär att lagar och regler som normalt gäller på en restaurang avseende
hantering av alkohol gäller under denna mässa.

Överträdelser av nedan nämnda punkter eller annat avsteg från Alkohollagen kommer att
medföra omedelbart avslut för mässutställares deltagande i arrangemanget.

Ansvarsfull alkoholhantering


Alla utställare ansvarar för att gällande alkohollagstiftning följs.



Tillståndet börjar gälla från kl 11.00 – ingen servering får ske tidigare.



Provsmakningsnivårer
-

Öl 10 cl

-

Vin 5 cl

-

Starksprit 2 cl



All dryck serveras mot kupong – inget får bjudas till privatpersoner.



Branschtimmarna för utställare är undantagen då varuprover till personer anställda
på restaurang med utskänkningstillstånd får förekomma. Sådana personer skall bära
personlig badge som tillhandahålls av Taste Events i Sverige HB.



Mässrestauranger kommer att ha cirkulerande personal i hallen och montrarna för att
kontrollera att ordning och nykterhet efterföljs.

Åldersgräns


Ingen försäljning får ske till personer under 20 år. Kontroll görs vid försäljning av
kupongerna, men skall även göras vid mottagandet av kupongen.

Ordning


Servering av alkohol ska avslutas 30 min innan mässan stänger
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Praktisk information


Utställare ombesörjer själv vattenglas eller andra glas utöver för mässan framtaget
provarglas.



Utställare ombesörjer själv sophantering och spottkopp.

Leveranser till mässan


Utställare skall leverera dryck och tillhörande följesedel till sin monter.
Godsadress: Stockholmsmässan (Godsmottagning), Parkeringsvägen 10,
125 30 Älvsjö
Godset ska märkas med: arrangemangets namn, företag och monternummer.
Mer information kan fås av Stockholmsmässan.

Utställaren ansvarar för att det vid varje leveranstillfälle medföljer en följesedel på all levererad
dryck till montern. Dessa kommer att samlas in av Mässrestauranger AB.

Inga leveranser eller förvaring sker i Mässrestaurangers lokaler.

Försäljning av dryckeskuponger
MR tillhandahåller samt bemannar lämpligt antal försäljningsställen för dryckeskuponger.

Kuponghäftets värde
Besökarna köper dryckeshäften av MR för provsmakning av alkoholhaltiga drycker.
Kuponghäftena har ett värde av 150 respektive 300 kronor inklusive 25 % moms.

Kupongernas användning
Dryckeskupongerna ska användas som betalning för de smakprover som besökarna vill köpa av
utställarnas alkoholhaltiga utbud i respektive monter. Antalet kuponger för varje smakprov sätts
av utställaren och baseras på inköpspriset med av MR godkänt påslag. Inget annat
betalningsmedel för smakprover är tillåtna, såsom t ex kontanter eller annan typ av kupong.

Rekommenderade priser
Prissättning ska ske med ett påslag om minst 25% på utförsäljningspris (motsvarande pris till
restauranger). Inga hela glas eller flaskor får säljas till besökarna.

Följande utskänkningsmängder samt lägsta priser gäller:
ÖL/Cider under 5,6 %
Whisky/Övrig sprit
Vin

10 cl
2 cl
5 cl

10 kr
20 kr
10 kr
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För att tillgodose myndigheternas krav på korrekthet vid utskänkning av alkohol
under mässan kommer vi att tillämpa följande förfarande.
Steg 1 – Innan mässan
Utställaren skickar produkter och varor till Stockholmsmässan som vanlig leverans. Leveranserna
behöver inte ske fysiskt till Mässrestauranger AB, utan tas med till montern.
Däremot är det viktigt att det medföljer en följesedel som Mässrestauranger AB samlar in.

Steg 2 – Under mässan
Mässrestauranger AB säljer kuponghäften för provsmakning till besökarna till ett pris av 150 kr
respektive 300 kr inklusive 25 % moms. Kuponghäftena innehåller valörer om 10kr, 20kr och
40kr.

Steg 3
Besökarna använder det antal kuponger som motsvaras av utställarens pris på önskat smakprov.

Steg 4
Utställaren löser in kupongerna vid kuponginlösenstationen vid angiven plats.
Mässrestauranger räknar kupongerna genom vägning och registrerar dem.
Utställaren får en kvittens på antal mottagna kuponger och värdet på dessa.
Mässrestauranger sparar en kopia på kvittensen som skrivits under av utställaren. Se exempel på
underlag i bifogat dokument.

Steg 5 – Efter mässan
Efter mässan skickar utställaren en faktura tillsammans med kvittensen (fakturaunderlag) som
mottogs vid inlösen av kupongerna. Fakturabeloppet är detsamma som värdet på kvittensen
(kvittenserna).
På faktura som utställaren skickar ska även den totala åtgången av er alkohol under
mässdagarna finnas med, summan av den åtgångna alkoholen ska sedan krediteras med samma
belopp mot en serveringstjänst. Detta ska vara med på samma faktura. Denna summa ska bli noll.
Se exempel faktura i bifogat dokument.
OBS! inga kuponger ska skickas till Mässrestauranger i efterhand. Allt måste vara klart och
uppgjort senast söndagen 18 mars kl 13.
Faktura ska vara oss tillhanda senast 1 juni 2018 annars utgår ingen ersättning.
Preliminära öppettider för inlösen av kuponger för utställare
Fredag 16 Mars kl 21.00 – 23.00
Lördag 17 april kl 10.30 - 12.00 samt 19.00 - 22.00
Söndag 18 april kl 11.00 – 13.00
Faktureringsadress till Mässrestauranger AB

Mässrestauranger AB
125 80 Stockholm
Alt: ekonomi@massrestauranger.se
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Kontaktpersoner
Projektkoordinator

Jessica Glifberg
08-727 72 02
jessica.glifberg@massrestauranger.se

Platschef

Maria Granvik
08-727 72 03
maria.granvik@massrestauranger.se

