UNGT ENTREPRENØRSKAP

INNLANDSMESSA

2013
PRAKTISK INFORMASJON
TIL ELEVER OG LÆRERE
CC GJØVIK, 14. MARS

Til
Elever og lærere som skal delta på Innlandsmessa 2013

Program tider
08.00 - 10.00 Oppmøte, registrering og rigging av stand for ungdomsbedrifter
09.45
Daglig ledere møter ved infodisk for informasjon før åpning
10.00 - 14.00 Messa er åpen for publikum samt juryen vurderer ungdomsbedriftene
15.00 - 17.30 Premieutdeling på Gjøvik kino (se informasjon under)
Nyhet i år er at premieutdelingen holder sted på Gjøvik kino. Vi går fra CC til kinoen
og alle er selv ansvarlig for å komme tidsnok.

Parkering
Buss som kommer om morgenen kjører til hovedinngangen for å laste av utstyr og deltakere.
Deretter må bussene parkere ytterst på parkeringsplassen mot Mjøsa. De som har mye å bære kan
kjøre til vareinnleveringen, der det vil være jekketraller til utlån. All parkering er gratis denne
dagen.

Registrering
Alle ungdomsbedrifter skal registrere seg før opprigging av stand. Dette skjer i UEs sekretariat rett
innenfor hovedinngangen på CC Gjøvik.

Depositum
Det vil bli innkrevd et depositum på kroner 300,- for lån av messevegger. Disse
pengene leveres på selve messedagen ved registrering. Dette innebærer at hver
ungdomsbedrift som skal delta, må ta med kroner 300,- i kontanter. Vi har ikke veksel,
så ta med akkurat! Bedriften får tilbake depositumet på Gjøvik kino etter
premieutdelingen. Standen må være ryddet og godkjent etter at messen er avsluttet.

Rigging av stand
Det er ingen vaktmestertjeneste tilgjengelig for deltakerne under messa. Alt ungdomsbedriften
trenger til rigging av stand må tas med. Dette gjelder eksempelvis saks, tråd, teip, og lignende.
Det vil heller ikke finnes bord og stoler til utlån på CC Gjøvik. Dette må eventuelt medbringes. For
de som har behov for strøm, ta med egne skjøteledninger (minimum 10 meter) og forgreinere.
Husk å oppgi om dere trenger strøm ved påmelding.

Avfall
Det vil ligge søppelsekker på hver stand. Alt avfall skal i denne og den skal stå igjen på
stand når dere forlater messa.

Beskrivelse av messeveggene
Utstillingsveggene er faste og skal brukes flere år. Derfor er det regler om hva som er aktuelt å
bruke på dem. Dette må alle forholde seg til.
Veggene er hvitmalte sponplater, som er hengslet sammen. Veggelementene er selvbærende. De
plasseres i 900 vinkel. Høyden er 2,0 m og bredden på sideveggene er 1,16 m. Tykkelsen på
veggene er 12 mm.
Det er ikke tillatt å bruke skruer eller spiker i veggene. Det er heller ikke tillatt å benytte
sterk tape som fjerner malingen når man fjerner tapen. Men vanlig tape er flott.!
Det som også er mulig er å lage en list til å legge på toppen av veggen.
Ta f.eks en list som er så tykk at dere kan lage et spor i den (12,5mm). Denne listen kan da legges
ned på toppen av veggen. Denne lista kan en da spikre i eller tape med sterk tape på. Listen skal
etter endt utstilling tas ned igjen. (altså ikke spikres fast.)
NB! For de bedrifter som kvalifiserer seg til NM gjelder andre regler og mål for utforming
av stand.
Dette er veggplassen hver UB har til disposisjon:

Garderober
Det vil være begrenset garderobeplass i senterledelsen i 4. etasje. Her kan deltakere legge fra seg
klær og eventuell annen bagasje på eget ansvar.

Mat
Ta med matpakke eller bruk CC Gjøvik sitt serveringstilbud. Vi serverer ikke lunsj. Det kommer til
å settes opp gode tilbud ved flere av serveringsstedene på CC Gjøvik under Innlandsmessa.

Salg av varer og tjenester på messa
Alle ungdomsbedrifter som gjør salg på messa må huske på å gi nummerert kvittering til kjøper.

Internett
Ungdomsbedriftene har ikke mulighet til å koble seg på trådløst nett på messa. Har man behov for
Internett på messedagen må man selv medbringe mobilt bredbånd.
Til deltakere i konkurransen Beste ungdomsbedrift
En representant fra hver bedrift som er med i kategorien Beste ungdomsbedrift, møter i
sekretariatet klokken 09.00 for info angående bedriftspresentasjonen.

Kart
Kart over messeområde med ungdomsbedriftens plassering, blir lagt ut på UE sin hjemmeside i
forkant av messa. Kart over messeområdet finnes også i programmet som ungdomsbedriftene får
ved registrering.

Opprydding på messa
Når messa er slutt skal standene rigges ned.
Dette innebærer:
1. Ta bort alt som dere har påført veggene.
2. All søppel skal i utlevert søppelsekk. Standen skal være ren når dere drar.
3. Veggen skal dere la stå. UE organiserer bæring.
Det vil være en nærmere spesifikasjon av opprydding i mappene som deles ut ved registrering.
Når oppryddingen er godkjent, vil depositumet på kr 300,- tilbakebetales på Gjøvik
kino under premieutdelingen.

Lykke til med messeforberedelsene. Vi ser frem til å møte dere 14. mars til Innlandsmessa 2013.

