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Till berörda företag med flera

Inbjudan att delta som utställare

Nu är det Gävles tur!
Dysleximässan kommer i år att genomföras i Gävle fredagen den 20 oktober till
lördagen den 21 oktober 2017. Mässan genomförs i samarbete med
specialpedagogiska skolmyndigheten, Gävle kommun och ABF. Här finns goda
möjligheter att göra verklig skillnad för en viktig målgrupp i norra Sverige!
Förra årets mässa i Solna lockade ett stort antal besökare (ca 1 200 stycken) och
utställare och den blev lyckad och mycket uppskattad. Med tolv års erfarenhet har vi
lyckats samla en framgångsrik och dynamisk kombination av många bra utställare,
workshops och intressanta föreläsningar. Kvalitén på besökarna har varit väldigt hög
i den meningen att mässan har nått rätt målgrupper bland yrkesfolk och
privatpersoner. På fredagen har majoriteten av besökarna varit yrkesfolk och på
lördagen har det varit lika många yrkesverksamma som föräldrar och allmänhet.
Syftet med mässan är att visa en samlad bild av de olika möjligheter personer med
läs-, skriv- och räknesvårigheter har i form hjälpmedel, pedagogik, litteratur med
mera. Lärare, pedagoger, beslutsfattare inom skolan, Dyslexiförbundets medlemmar
och intresserad allmänhet bjuds in.
Information om höstens mässa:
Utställningsytan ligger i Gävle Högskola på ett plan för att öka tillgängligheten.
Valmöjlighet finns att boka 1, 2 eller 3 stycken utställningsbord. Priset är 3 900 kronor
för ett bord, 6 100 kronor för två och 8 200 kronor för 3 stycken bord. En elanslutning
ingår. Wifi kan erbjudas om så önskas. Parkeringsplats ingår ej utan tillkommer i mån
av plats.
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Under mässan erbjuds ni att kostnadsfritt hålla en föreläsning på maximalt 45 min.
Innehållet i föreläsningen bestämmer ni själva. För att anordna workshops anmäls
detta också i förväg och ordnas i mån av plats. Antalet föreläsningstider och
workshops är begränsat, först till kvarn gäller.
Lärare, beslutsfattare inom skolan, Dyslexiförbundets medlemmar och intresserad
allmänhet kommer att inbjudas. Vi förbehåller oss rätten att fastställa det slutgiltiga
programmet.
Inträdesavgift
Att besöka Dysleximässan och utställningarna samt lyssna på föreläsningarna kostar
200 kronor. Förbundets medlemmar och barn under 18 år kommer liksom tidigare år
in gratis.
Öppettider under mässan
Fredag 20 oktober:
09.00 -18.00
Lördag 21 oktober:
09.00 -15.00
Marknadsföring
Dysleximässan kommer att liksom tidigare annonseras i tidningen Läs & Skriv med
utförligt program över utställare och föreläsningsprogram. Upplagan om cirka 18 000
exemplar går bland annat ut till cirka 6 000 skolor runt om i landet.
Mässan kommer att annonseras lokalt och i regionala tidningar såväl som på sociala
medier och vår hemsida. Vidare kommer våra samarbetspartners också
marknadsföra Dysleximässan på olika sätt för att få fler nya besökare till mässan.
Viktigt
Då detta är ett attraktivt erbjudande, samtidigt som antalet utställningsplatser och
föreläsningstider är begränsat, rekommenderar vi er att snarast möjligt anmäla er,
dock senast 30 april.
För mer information kontakta Inger Rålenius på Skriv-Knuten, Dyslexiförbundet kansli
Telefon: 08-665 17 08 eller inger.ralenius@dyslexi.org
Välkommen med intresseanmälningar!
Dyslexiförbundet genom

Erik Hall
Kanslichef
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Anmälan Dysleximässa i Gävle

Vi vill delta som utställare 20-21 oktober 2017
______________________________________________________
Företag
______________________________________________________
Adress
______________________________________________________
E-post

_________________________________________________________
Kontaktperson
Tel.nr
Vi beställer 1 bord för 3 900 kronor __________
Vi beställer 2 bord för 6 100 kronor __________
Vi beställer 3 bord för 8 200 kronor __________
Vi önskar trådlöst nätverk (kostnadsfritt) _____________

Vi önskar att få föreläsningstid (max 45 min) med följande tema:
_______________________________________________________
Vi önskar anmäla intresse för att hålla en workshop med följande tema:
________________________________________________________

Vi vill boka en egen annons i tidningen Läs & Skriv 3/2017______Kontakta oss.
_______________________________________________________
Underskrift
Namnförtydligande
Anmälan efter den 1 september 2017 är bindande och kostnader återbetalas ej.
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