
3 september 2015
Detta informationsbrev går ut till er som är utställare på Välkomstmässan 
den 3 september 2015. Det är viktigt att ni läser igenom det noga innan 
arrangemanget! I år är cirka 140 utställare anmälda och besökarna 
kommer bland annat att möta studentkårer, universitetets verksamheter, 
föreningar och Umeås nöjesliv. Dessutom blir det uppträdanden och 
tävlingar. Och mycket mer!

Tider
Välkomstmässan är öppen mellan kl. 10.00-
14.30. Ni bör vara på plats i god tid (senast 
kl. 09.00) för att försäkra er om att allt på 
plats fungerar när arrangemanget startar.
 
Utställarplats 
Mässan äger rum i Universum samt i 
Lindellhallen. Alla utställare får tillgång 
till ett bokbord och en stol om inte annat 
har avtalats. Varje bord är märkt med 
utställarens namn. Borden är cirka 120 x 
60 cm. Observera att det inte är tillåtet 
att hänga upp saker på väggar eller i taket 
utan arrangörens tillstånd.

El- och internetanslutning
För er som behöver använda eluttag så 
måste ni ta med egna förlängningskablar 
och grenuttag. Användarnamn och 
lösenord för trådlös uppkoppling kommer 
att finnas i ett kuvert som ligger på det 
bord som är avsett för er. Om ni har frågor 
om Internetanslutning innan mässan, 
kontakta support@its.umu.se

Lunch
Restaurang Eurest i Universumhuset 
erbjuder lunch till ett rabatterat pris 
(69 kr) mot uppvisande av kupong. 
Kuponger hittar ni antingen i det kuvert 
som ligger på ert bord eller i Umeå 
universitets informationsdisk på nedre plan 
i Universumhuset. 

Kultur på campus
Klockan 12.10 så är det ett uppträdande av 
Kultur på campus på scenen på övre plan. 
Ljudnivån då kan upplevas lite störande.

Engelskspråkig information
Har ni informationsmaterial på engelska 
är det jättebra, om inte så hoppas vi att ni 
kan besvara frågor muntligt på engelska 
då inte alla studenter talar svenska.

Funktionärer
Det kommer att finnas funktionärer på 
plats som kan hjälpa er i olika ärenden. Alla 
funktionärer bär namnbricka och speciella 
t-shirts. Vi har även en informationsdisk på 
nedre plan i Universumhuset.

Parkeringsplatser
Om ni vill ha ett parkeringstillstånd (då 
kostar parkeringen 16 kr/dag) så meddela 
adressuppgifter till Maria Hammarström 
senast måndagen den 31 augusti. Då 
skickar vi ett tillfälligt parkeringstillstånd 
till er. 

Tips! 
Tävlingar, utlottningar eller dyl. kommer att 
vara uppskattade moment för att locka så 
många som möjligt av de nya studenterna 
till just er utställarplats. Vi hoppas därför 
att ni bidrar med någon form av aktivitet 
vid er utställarplats (förutom information) 
under dagen. I Rotundan finns en scen 
som vi gärna ser att ni nyttjar, kontakta 
personalen för att få tillgång till scenen.

Om du har frågor om arrangemanget 
kontakta 
Maria Hammarström, projektledare
maria.hammarstrom@umu.se
tel. 090-786 50 70 eller 070-251 55 18
 

Varmt välkommen som utställare 
på Välkomstmässan


