Utstillermail 1, praktisk info
27. August 2015

Hei!
Da er det fire uker til Ocean Talent Camp 2015, og vi gleder oss stort! Praktisk informasjon til
utstillere finnes på portalen http://www.oceantalentcamp.no. Foreløpig har vi imidlertid
behov for tilbakemelding på spørsmålene under vedrørende opplysninger som gjelder
bedriftenes stand, og vi ber om tilbakemelding så snart dere har anledning.
•

Vi vil komme tilbake til fordeling av standplasser, og vil i denne omgang gjerne
ha tilbakemelding på hvilket utstyr hver enkelt utstillerbedrift planlegger å
medbringe, og dermed hva som er den enkeltes plassbehov. Vi ønsker å innfri
alles ønsker så langt det lar seg gjøre, og vil heller ta kontakt dersom vi ser at
tilpasninger må gjøres grunnet plasshensyn.

•

Dersom dere ser at dere behøver tilmålt standplass som er større enn 3-4 meter i
bredde og ca 2 meter i dybde, ber jeg om at dere spesifiserer det. Det samme
gjelder dersom din bedrift har spesifikke tilretteleggingsbehov.

•

Høgskolen stiller med det antall bord (bord i skrivebordshøyde i str 60*120 cm)
og stoler samt strømpunkter som dere ønsker. Vi tar utgangspunkt i 2 bord, 1 stol
og 3 strømpunkter til hver bedrift. Har du behov for annet antall enn det nevnte
på din standplass ber jeg om tilbakemelding på det. Ber også om
tilbakemelding så snart som mulig dersom dere i tillegg behøver tre-faset strøm
(HiÅ kan stille med 3-faset 400 V strøm). Annet utstyr som skjermer, «barbord»,
frakt av utstyr og annet forutsetter vi at utstiller selv sørger for.

•

Portalen http://www.oceantalentcamp.no er oppdatert med praktisk
informasjon for utstillere deriblant informasjon om parkering, bespisning, tider for
opprigging av standplass samt rutinemessig informasjon om rømningsveier under
arrangementet. Har du spørsmål rundt disse eller andre ting må du gjerne ta
kontakt på epostadresse liiv@hials.no eller tlf 70161301.
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