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PRAKTISK INFORMASJON TIL UTSTILLERE 

23. september arrangeres Ocean Talent Camp Møre. Dette skrivet 
inneholder viktig praktisk informasjon til deg som utstiller.  

Tildeling av stands 

Vennligst se epost sendt til utstillere 27. august vedrørende standplassering og tilhørende utstyr, 
der vi ber utstillere melde om sitt behov så snart som mulig. Kart som viser endelig 
standplassering sendes bedriftene i forkant av arrangementet. Har du spørsmål vedrørende 
stand, kan du når som helst kontakte Linda Granmo på liiv@hials.no eller tlf 70161301.  

 

Rigging av stand 

Tirsdag 22. september mellom kl. 15.30 og kl. 21.30. Bedriftens stand kan rigges ferdig dagen i 
forveien. Bedriftene anbefales å oppbevare verdifullt utstyr i et låst rom over natten (auditorium 
Kaupangen i 2. etasje). Høgskolen vil ha tilsynsvakt (streif) frem til kl. 22.00, da bygget låses for 
andre enn ansatte/studenter med nøkkelkort. Vi ber om at alle har klar stand kl. 08.30 på 
arrangementsdagen.  

 

Elevene vil besøke standene 

Mellom kl. 09:30 og ca kl 15.00 på arrangementsdagen, etter introduksjonsforedrag for elever i 
Gymsalen på Høgskolen.  

 

Varighet, Ocean Talent Camp Møre 

Informasjonsforedrag for de utstillere som ikke allerede har deltatt på det, starter kl 08.00. Selve 
arrangementet vil vare fra ca kl. 09.00 til kl. 15.00. Nedrigg etter kl. 15.00 på arrangementsdag.   

 

Informasjonsmøte for alle utstillere holdes på to tidspunkt: Kl. 17.00 22.september og kl. 08.00 23. 
september på auditorium Borgundfjorden (2. etasje).  

  

Parkering  

Det vil bli reservert tre parkeringsplasser per utstiller på arrangementsdagen. Èn stk 
parkeringsplass per bedrift reserveres på ansatteparkeringen vest for Høgskolen i Ålesund, 
innkjøring mellom Høgskolen og Fagskolen. Det deles ut parkeringsbevis ved ankomst. I tillegg 
disponerer hver bedrift to parkeringsplasser hver på gjesteparkering eid av NMK som ligger ved 
Fagerlia videregående skole. Tilkomst til NMK’s parkeringsplass gjennom åpen bom fra 07.45 til kl 
11.00 23. september (gi beskjed om du har behov for tilkomst etter kl 11.00).  

  



 

Utstillerinformasjon 1 

 

 

OCEAN TALENT CAMP 
MØRE 2015 

23. september 

  
 

 
  

 

 

 

E
1
3
6 

 

 

Av- og pålessing 

Sted: Det er anledning til korttidsparkering for å sette av tungt utstyr utenfor hovedinngangen til 
Høgskolen fra kl 15.30 tirsdag 22. september. Evt kan ansatteparkeringen vest for Høgskolen også 
benyttes fra kl 15.30 tirsdag 22. september (ankommer da 2. etasje i Høgskolen).
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Standpersonell 

Vi tar høyde for at hver utstiller stiller med minst to personer på standen. Vi ber dere gi beskjed 
om hvor mange dere blir til liiv@hials.no. 

 

Matservering 

Mellom kl. 08.30 og 09.30 tilbys utstillerne svele og kaffe, dette serveres på rom A229. Rom 
A229 brukes som pauserom gjennom dagen for utstillere. Her vil det være kaffe, vannmugger, 
frukt og snacks tilgjengelig for utstillerne gjennom dagen. For øvrig kan man benytte seg av 
Høgskolens kantine.  

 

Nettverk  

Det trådløse gjestenettet heter "Guest@HiALS" og er helt åpent. Når du er koblet til, vil du få 
opp en nettside der du må registere deg med mobilnummer. Du vil da få tilsendt brukernavn 
og passord på SMS som gir deg tilgang til internett i inntil 7 timer. 

 

 

 

Spørsmål? 

Har du praktiske spørsmål som ikke ble besvart i dette brevet, er du mer enn velkommen til å 
ta kontakt med: 

 

Gerd Alise Steinsbu, Prosjektleder, tlf 99 63 67 88 

gerdalise@doxacom.no 

 

Eller: 

 

Linda M. Granmo, førstekonsulent Høgskolen i Ålesund, tlf 99 01 68 28 

liiv@hials.no 

 

Velkommen! 

 

Med vennlig hilsen 

Ocean Talent Camp  
 

 

         

 


