
   

Info för utställare 

Open Your Eyes 2019 

 

Check in Meddela (se Info-service nedan) när ni kommer så vi vet ni är på plats. 

  

Anmälda Se bifogad lista 

  

Plats Niagara (12/2) 

  

Tid För deltagande organisationer 09.00 – 14.30  
Utställningstid 10.00 – 14.00 

  

Utrustning 1 ståbord/1 stol – Önskemål om lågt bord senast 8/2 kl 12.00.  
E-post se nedan 

  

Förtäring Gratis kaffe till besökare och utställare. Ingen baguette (el motsv.) till 
utställare 

  

Wifi Finns tillgänglig – inloggningsuppgifter erhålles vid ankomst 

  

Info – service Finns på plats. ”Disk/reception” finns i lokalen på båda platserna – 
Personer med orange tröjor med ”Open Your Eyes-loggan på ryggen” 
hjälper er vid behov. 

  

Placering Görs i förväg – skickas ut senast 11/2. Samtliga kommer att vara på 
entréplanet 

  

Statistik Under mässan ska det föras enkel statistik. Varje utställare ska ”räkna” 
samtal med besökare samt ange hur många kontakter/leads med får. KC 
tar fram en blankett för detta.  
Statistiken ska användas som ett mått för att mäta utfallet av mässan. 

  

På mässan Tänk på att vara öppna, kommunikativa, inbjudande, uppsökande o dyl 
gentemot besökarna. Medtag ev. roll up, infomaterial och annat som 
profilerar organisationen. 
 
Tänk också på att utrymmet vid ert bord är begränsat och att ni skapar 
goda relationer med er granne. 

  

Bildspel på TV I utställningslokalen kommer en större TV att finnas. På denna kommer ett 
bildspel att rulla under utställningen. Den text ni skickade in i samband 
med anmälan kommer att visas där tillsammans med Er logga. 
 
Vi ber er därför att senast 8/2 kl.12.00 skicka in er logga (jpg/png-format) 
till nedanstående e-postadress. Vill ni justera er presentationstext gäller 
samma tid. Ni får gärna skicka med en ”verksamhetsbild” som kommer att 
visas i anslutning till er text.  

  



   
Uppträde/ 
uppvisning 

Vill ni praktiskt visa upp något från er verksamhet finns det möjlighet till 
detta. 
 
Följande gäller 

- 5 – 15 minuter/uppvisning 
- Underlaget är foajegolvet 
- Ytan ca 3 x 5 meter 
- Tid: 20/9 kl. 11.00 – 13.00 

Ni medtager eventuella hjälpmedel (ström finns) 
 

Följande utställare har meddelat intresse av detta: 

Tid Förening 

13.00 Svenska Föreningen för Falun Dafa 

12.30 Friskvårdsklubben 

11.00 KIM- Kollektivhus i Malmö 

11.30 Internationella Kvinnoföreningen i Malmö 

12.00 Energy Squares 
 

  

E-postadress oye2019@kckompetenscenter.se 

  

Övrigt Skulle ni behöva ändra er närvaro på mässan ber vi er snart det är möjligt 
att meddela oss detta. 

  

Frågor Via e-post (se ovan) eller telefon till Olle Möller, 0708-995537. 

  

 

/Olle Möller  

 

  



   
 

 

 

Anmälda (190205) 

 

Amnesty Student Group 

Dyslexiförbundet i Malmö 

Energy Squares 

Far Play Tennisklubb 

Fenix Miljöförening 

Festmesteriet  

Flamman socialt förebyggande centrum 

Friskvårdsklubben 

Föreningen Värnet Malmö 

GAK Enighet 

HISO 

Imagenes del Sur / Bilder från Söder 

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö 

KIM- Kollektivhus i Malmö 

LGBTQ+ Students Malmö 

Malmö Esperantoförening 

Malmö Mötesplats Korpenbyggnaden Gemenskap & Glädje 

Malmö Roddklubb 

Malmökretsen av Svenska Röda Korset 

Medborgarskolan Skåne 

MISO & Föreningspool Malmö 

Mosaik Malmö 

Refugees Welcome Housing Sweden 

RevFit Malmö Ek.för 

RSMH Mittpunkten Malmö 

Svenska Föreningen för Falun Dafa 

Tamam Malmö 

Universitetskyrkan i Malmö 
 

 


