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D lstad 19-20 ok
Kar

Inbjudan att delta som utställare
Dysleximässan 2018 hålls fredagen den 19 oktober och lördagen den 20 oktober.
Vi är på Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8 A-F, Karlstad
Lokalerna är ljusa och fina. Alla utställare står på samma plan.
En nyhet för i år är möjligheten att hålla kortföreläsningar i vårt ”Speakers Corner”.
Syfte:
Vi vill med mässan visa på bredden av möjligheter för personer med läs-, skrivoch räknesvårigheter. Det handlar om alternativa verktyg, pedagogik, litteratur
och mycket annat. Mässan hålls varje år och det här är den 14:e i rad.
Mässans öppettider:
Fredag 19 oktober: 09.00 - 18.00
Lördag 20 oktober: 09.00 - 15.00
OBS! Utställningen stänger kl 14.00 på lördagen.
Mellan 14 och 15 hålls en avslutande föreläsning med utdelning av Dyslexipriset.
Kostnad för utställare:
1 bord 3900 kr
2 bord 6100 kr
3 bord 8200 kr
Varje bord är 120x45 cm. En stol per bord ingår.
Elanslutning ingår. Ta med egen sladdosa.
Trådlöst Internet ingår.
Kort presentation i tidningen Läs&Skriv och på www.dyslexi.org ingår.
Speakers Corner eller workshop:
I år minskar vi antalet föreläsningar. Det blr ett spår med särskilt inbjudna föreläsare.
Ni utställare erbjuds att kostnadsfritt hålla antingen en 15 minuters kortföreläsning i
Speakers Corner eller en 60 minuters workshop för 15 till 20 personer.
Temat bestämmer ni själva. Antalet tider är begränsat och först till kvarn gäller.
Ange i beställningen om intresse finns. Skriv förslag på rubrik och kort om innehållet.
Vi förbehåller oss rätten att fastställa det slutgiltiga programmet.

Marknadsföring:
Mässan annonseras i tidningen Läs & Skriv, med utförligt program och presentation
av utställare. Tidningen har en upplaga på cirka 17 000 ex och skickas bland annat
till drygt 6000 skolor. Mässan marknadsförs på hemsidor och i sociala medier av oss och
av våra samarbetspartners. Mässan annonseras även i regionala medier.
Besökarna:
Vi beräknar antalet besökare till mellan 1000 och 1200. Mässans styrka är
kombinationen av många bra utställare, intressanta föreläsningar, presentationer
och workshops. Vi brukar nå rätt målgrupper både bland yrkesfolk och privatpersoner.
På fredagen är de flesta besökare yrkesfolk och på lördagen lika många
yrkesverksamma som föräldrar och allmänhet.
Avgift för besökare:
200 kr för en eller två dagar.
Gratis entré för medlemmar och barn under 18 år.
Varje workshop kostar 100 kr extra per person och bokas i förväg.
Förtäring:
Alla utställare bjuds på kaffe
Lunch står ni själva för. På Karlstad CCC finns en lunchrestaurang.
I närområdet finns fler.
Logi:
Övernattning bokar och betalar ni själva. I närheten finns flera hotell i bra prisklass.
Arrangörerna bor på Scandic Winn. Där finns en del rum reserverade,
som ni kan boka. Uppge bokningskod BDYS181018
www.scandichotels.se/hotell/sverige/karlstad/scandic-winn
Slutligen:
Antalet tider för kortföreläsningar och workshops är begränsat.
Vi råder er att snarast anmäla er, dock senast den 15:e maj.
Som utställare förbinder ni er att ha utställningen öppen under hela mässans öppettider.
Mer information:
Kontakta mässamordnare Inger Rålenius, Skrivknuten, Dyslexiförbundet kansli.
Tfn: 08-665 17 08
E-post: inger.ralenius@dyslexi.org

Varmt välkomna!

