INVITASJON TIL UTSTILLINGSKURS FOR UNGDOMSBEDRIFTER
ONSDAG 4. MARS 2015
Kl. 10.30 – 15.00
Ungt Entreprenørskap Hordaland inviterer i samarbeid med Norges Kreative Høyskole til utstillingskurs for
ungdomsbedrifter som skal delta på Fylkesmessen 11. mars.
Her får dere en gyllen mulighet til å forberede dere best mulig til fylkesmessen, både når det gjelder tips og råd
om utforming av standen og hvordan dere bør opptre på stand. Norges Kreative Høyskole stiller med sine beste
lærerkrefter, og dere får se gode eksempler og får øve på utforming av egen stand.
Det er plass til ca 100 elever, 2 fra hver ungdomsbedrift kan melde seg på.

HJEMMELEKSE FØR KURSET
Vi ønsker at dere på forhånd jobber litt med hvordan dere kan tenke dere å utforme standen, for at dere skal
få gode og konkrete tilbakemeldinger og få fullt utbytte av kurset. Vi ber dere derfor tenke gjennom følgende:


Hvem er vi, og hva ønsker vi å formidle?



Hva er produktet vårt? (Vare/tjeneste)



Hvem er målgruppen/kundene?



Hva er unikt med vårt produkt, og hvordan kan vi formidle det?

Vi ønsker også at dere tar med dere følgende:


Produktet deres (eventuelt bilder av produktet)



Skisse til hvordan dere tenker å utforme standen (bruk vedlagt mal)



Lag gjerne en collage/skisse av hvilke elementer dere ønsker å ha med, materialer dere ønsker å bruke,
farger, osv.

Gratis deltakelse - det blir servert youghurt og frukt
Bindende påmelding innen torsdag 20. februar 2015
Bruk påmeldingsskjema
Velkommen på utstillingskurs!
Vennlig hilsen
Ungt Entreprenørskap Hordaland og Norges Kreative Høyskole
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PRAKTISK INFORMASJON OM STAND:


Hver ungdomsbedrift får tildelt en stand, med målene 2m x 1m x 2,5 m (se skisse under)



Standsveggene har hvite folierte vegger



Messeveggene står rett på teppegulvet i Grieghallen, om noen ønsker annet gulv på sin stand må dere selv
ta med det dere evt. trenger



Kun spesialtape og spesialskruer er tillatt for å feste ting på veggene, fås i Grieghallen



Ikke tillatt å ha stoler, yttertøy/store vesker, eller levende lys på standen



Musikk tillates, dersom det er relevant for utstillingen og det ikke forstyrrer de andre utstillerne



Evt. andre spesielle ønsker må meldes inn til Ungt Entreprenørskap i forkant, slik at vi kan avklare dette
med Grieghallen



Rigging av stands fra kl. 08.00 på messedagen 11. mars, skal være klar til åpning kl. 10.00

Bord:
Hver ungdomsbedrift kan bestille 1 stk bord, her er det ulike typer å velge mellom (gratis):
1) Runde kafebord i ståhøyde. Ø ca 50 cm, høyde ca 120 cm (svarte)
2) Rektangulære bord 50 x 120 cm, høyde ca 75 cm (eikefarget)
3) Rektangulære bord 50 x 180 cm, høyde ca 75 cm (eikefarget)
Strøm:
Evt. strøm til stand må bestilles på forhånd. Det blir trukket ett punkt til hver stand som har bestilt strøm, og
dere må selv ta med evt. skjøteledninger
Grieghallen tar kr 500,- for hvert strømuttak. Ungdomsbedrifter som ønsker strøm må derfor betale en
egenandel på kr 250,- som blir fakturert i etterkant av fylkesmessen
Bestilling av bord + strøm
Eget bestillingsskjema for bord + strøm er lagt ut på www.ue.no
med bestillingsfrist torsdag 5. mars kl. 15.00.
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Mål på stand: bredde 2 m, dybde 1 m, høyde 2,5 m

Mål på stand: bredde 2 m, dybde 1 m, høyde 2,5 m
NB:avca
av alle stands
blir speilvendt ifht.
NB: ca halvparten
allehalvparten
stands blir speilvendt
ifht. denne
skissen, husk ådenne
ta høydeskissen,
for det nårhusk
dere planlegger
å ta høyde
utstillingen!
for det når dere
Mål på stand: bredde 2 m, dybde
1 m, høyde
2,5 m
planlegger
utstillingen!
NB: ca halvparten av alle stands blir speilvendt ifht. denne
skissen, husk å ta høyde for det når dere planlegger utstillingen!
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