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PRAKTISK INFORMASJON TIL UTSTILLERE 

Tirsdag 24. september arrangeres Ocean Talent Camp Møre for 
syvende gang. Dette skrivet inneholder viktig praktisk informasjon til 
deg som utstiller.  

Det pedagogiske opplegget My Wave, og appen Ocean Talent Camp Møre 

Det pedagogiske opplegget My Wave har som formål å øke elevenes kunnskap om arbeidslivet, 
samfunnet vi lever i, og ikke minst gi kjennskap til seg selv. Du finner mer informasjon om dette på 
http://www.oceantalentcamp.no/mywave/ 

Med appen Ocean Talent Camp Møre kan du ta talenttesten, en leken og uformell test som kan 
gi en pekepinn på hva nettopp du er god på. Testen kan brukes som inspirasjon til å tenke over 
egne styrker. Av pedagogisk materiell som fremdeles vil bli trykket på papir, er 
firmapresentasjon/oppgavekort/navnelapp. 
 

Tildeling av stand 

Kart som viser endelig standplassering sendes bedriftene noen dager i forkant av 
arrangementet. Hver stand tildeles ca. 4 m bred og 2 m dyp plass. Utstiller har anledning til å be 
om større standplass, og vi vil jobbe for å innfri alles ønsker så langt det lar seg gjøre.  

• Vennligst gi tilbakemelding innen 16. september kl 12.00 dersom din bedrift ønsker mer 
plass 

• Vi ber om at dere sender oss kortfattet informasjon om hvilket utstyr hver utstiller 
planlegger å medbringe.  

NTNU og Fagskolen stiller med små bord (skrivebordshøyde i str 60*120 cm) og stoler, samt 
strømpunkter. Vi tar utgangspunkt i 2 bord, 1 stol og 3 strømpunkter til hver utstiller.  

• Vennligst gi tilbakemelding om du ønsker annet antall bord/stoler/strømpunkter.  
• Ber også om tilbakemelding så snart som mulig dersom dere i tillegg behøver tre-faset 

strøm (NTNU kan stille med 3-faset 400 V strøm).  

Alt annet utstyr som skjermer, «barbord», duk, katalog-stativ og lignende forutsetter vi at utstiller 
selv sørger for. Det samme gjelder frakt samt opp- og nedrigg av utstyr. 
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Har du spørsmål vedrørende stand, kan du gjerne kontakte Sissel Basso på 95 88 11 81 eller 
sissel.a.basso@ntnu.no  

 

Rigging av stand 

Det blir anledning å rigge stander mandag 23 september mellom kl. 15.30 og kl. 19.00. I dette 
tidsrommet står inngangsdørene til NTNU i Ålesund sitt hovedbygg og Fagskolen åpne.  

Merk at fellesarealet er åpent for ansatte og studenter med nøkkelkort gjennom natten, og vi 
anbefaler derfor at verdifullt utstyr settes inn i et auditorium som låses frem til morgenen tirsdag 
kl. 07.45. Om dette er aktuelt, kontakt Sissel Basso på 95881181 / sissel.a.basso@ntnu.no 

NTNU i Ålesund vil ha tilsynsvakt (nås på tlf. 482 09 530) frem til kl. 22.00, da bygget låses for andre 
enn ansatte/studenter med nøkkelkort. Vi ber om at alle har klar stand senest kl. 09.00 på 
arrangementsdagen.  

 

Åpningstid / varighet, Ocean Talent Camp Møre 

Alle stander og utstillere er klare kl. 09:00. 

Elevene vil besøke standene mellom ca. kl. 09.15 og kl 15.00 på arrangementsdagen. 
Eksisterende studenter er også oppfordret til å besøke standene frem til kl 15.00. Utstillere kan selv 
vurdere hvor lenge de vil stå etter kl 15.00. 

Et kort informasjonsmøte tilbys til utstillere kl. 08.45 arrangementsdagen (se neste avsnitt).  

Nedrigg etter kl. 15.00 på arrangementsdag.   

 

Informasjonsmøte for utstillere  

Det holdes informasjonsmøte for utstillere i forkant av arrangementet. Der får man nyttig 
informasjon og det blir mulighet for å stille spørsmål knyttet til det praktiske. Møtene har lik 
agenda. Se tidspunkt under. 

 
Mandag 23.september kl. 15:30 – 16:00 på auditorium Aksla (NTNU) http://bit.ly/2Lyh5z3 
 
Tirsdag 24. september kl. 08.45 i auditorium Brosundet (NTNU) http://bit.ly/2ZyQ48m 
 

 
Parkering  

Det vil bli reservert to stk parkeringsplasser per utstiller på arrangementsdagen.  

For utstillere som har flere enn to personer på stand må vi derfor oppfordre til samkjøring pga. få 
parkeringsplasser på campus. Reserverte parkeringsplasser er på ansatteparkeringen vest for 
NTNU i Ålesund (se kart under). Det deles ut parkeringsbevis ved ankomst. 

mailto:sissel.a.basso@ntnu.no
http://bit.ly/2Lyh5z3
http://bit.ly/2Lyh5z3
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I tillegg er det muligheter for parkering i Gangstøvika, mer informasjon om dette ses på NTNU 
sine nettsider.  
 

Nb! Dere som har stand på NMK kan kontakte Arnfinn Ingjerd ved spørsmål: 90 52 10 65  

 
Av- og pålessing 

Det er anledning til korttidsparkering for å sette av og hente tungt utstyr utenfor 
hovedinngangen til NTNU i Ålesund fra kl. 15.00. Evt. kan man benytte ansatteparkeringen vest 
for NTNU fra kl. 15.30 og man ankommer da 2. etasje i hovedbygget. Vi ber dere vise aktsomhet 
og hensyn til gående. 
 

Standpersonell 

Vi tar høyde for at hver utstiller stiller med to personer på standen, imidlertid må utstiller svært 
gjerne delta med flere ansatte. På grunn av matbestilling ber vi dere gi beskjed hvis dere blir 
flere enn to personer på stand. Gi beskjed til sissel.a.basso@ntnu.no 
 
 
Matservering 

Fra kl. 08.30 tilbys utstillerne lett mat og kaffe, dette serveres på:  
rom B333  http://bit.ly/2Lu65CL 
Rommet brukes som pauserom gjennom dagen for utstillere. Her vil det være kaffe, vann, frukt 
og snacks tilgjengelig. For øvrig er kantiner og kafé på NTNU og NMK åpen for alle.  

 
 

http://www.ntnu.no/parkering/alesund
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Nettverk  

Utstillere og besøkende elever har tilgang til trådløst nettverk (NTNUguest)  

 

Spørsmål? 

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

Sissel Basso, NTNU i Ålesund, tlf 95 88 11 81 
sissel.a.basso@ntnu.no  
 
 

 

 
Velkommen! 

Med vennlig hilsen Ocean Talent Camp
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