Dagen för näringslivet!
Utställarinformation
Vintermatsalen plan 1
Elite Stadshotellet Karlstad
Torsdag 12 september kl.11-16, 2019
Lastning torsdag 12/9 kl.10.00-10.45:
Accountor, Airleap, Aktiv IT, Aspia, Barbros Brygga, Caland, Dömle Herrgård, Egeryds Fastigheter, Ejen C, Elite, Exakta,
Exitpartner, EY, Fastighetsbyrån, First things first, Glimt TV, Grythyttans, Iloq, JOBmeal, Karlstad Airport, Karlstads El &
Stadsnät, KaU, Loka Brunn, Macforum, Match2Job, Måltidens H, Mäklarhuset, Nordea, Nordic Solar, O´learys, OKQ8,
Onestep IT, Piczo, Presto, QTYM, Radisson Trysil, Rix FM, Skistar, Tigerholms, W.W. Sparbank och Wermland Opera
Vi respekterar tiderna och låter personalen ställa iordning salen i lugn och ro innan.
Vänligen observera att hotellets gäster äter frukost innan, vi visar självklart hänsyn och anpassar oss till tiderna ovan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det går att ställa av material onsdag 11/9 kl.15.00-20.00 i en samlingslokal.
Ingen tejp på väggarna då det kan skada ytan. Följ gällande trafikregler.

Nedmontering får tidigast ske kl.16.00. Det vet självklart du som proffs.
Lunch och kaffe:
För både utställare och besökare serveras dagens lunchbuffé kl.11.30-14.30 i The Bishops Arms.
Alla utställare har några friluncher som hämtas i Thoren Business Schools monter på plan 4.
Önskas fler luncher köps de på plats i The Bishops Arms.
Det bjuds på kaffe och frukt under hela dagen.
Parkering och kommunikationer:
se Karlstads kommuns hemsida.
Några tips, tänk tre steg:
Inför: Bjud in dina kunder, leverantörer, kollegor m.fl. Alla uppskattar en inbjudan. Prova bokad yta hemma, tejpa upp.
Ta med duk, skarvsladd(alla platser har el), visitkort, broschyrer, varuprover, roll-up, strandflaggor(vi ha även tillgång till
utsidan) m.m.
På plats: Erbjud en tävling, utlottning eller annat som får besökarna att stanna till. Få in kontaktuppgifter.
Efter: Följ upp. Tacka för besöket. Presentera ev vinnare i social medier osv.
Se foretagssalongen.se
för utställarlista, föreläsningar, programpunkter om matnyttig info.
OBS!
strandflaggor m.m. Inomhus i Vintermatsalen får vara max 2,5 m annars kan brandlarm utlösas och hela hotellet måste
utrymmas. OBS!
Bjud in alla yrkesverksamma du känner via:
dina nätverk, evenemanget på Facebook, post/ mejl, er hemsida, annonser, sociala medier m.m.

Alla uppskattar en inbjudan, fri entré!
Har du några funderingar – se infon ovan
annars
Jacob Lund på 070-6835689 eller lund@foretagssalongen.se
Vi skapar denna dag tillsammans, välkommen!

