www.kouahead.fi
Hei arvoisa näytteilleasettaja,
kiitos ilmoittautumisestanne ja lämpimästi tervetuloa KOUahead-messuille kauppakeskus Veturiin
keskiviikkona 21.11.2018!
Tässä yleisinformaatiota tapahtumasta:
Rakennus- ja purkuajat, messujen aukioloajat
- Messut ovat avoinna keskiviikkona 21.11.18 klo 9.00-14.30 (huom. ennakkotiedoista poiketen ei siis
klo 15 asti, sillä viimeiset oppilaskuljetukset lähtevät klo 14.30 Veturista)
- Osastojen rakennusaika: ke 21.11. klo 8.00–9.00. Jos teillä on tarpeita tulla rakentamaan
osastoanne jo aiemmin, olkaa meihin yhteydessä etukäteen.
- Osastojen purkuaika: Messujen päättymisen jälkeen.
Messukartta ja osastot
- Messukartta löytyy messujen internetsivuilta www.kouahead.fi ja tämän viestin liitteenä. Olemme
huomioineet ilmoittautumisen yhteydessä kertomanne toiveet liittyen osastoihinne.
- Voitte ottaa osastollenne vapaasti mukaan esim. roll uppeja ym. Seinäpintaa tai sermejä osastoilla
ei ole, eli julisteiden tms. kiinnitysmahdollisuutta ei ole.
- Perusvarustus osastolla on pöytä (140 x 80 x 73 cm) ja tuoli. Sähkö on vedetty osastolle, jos olette
ilmoittautumisen yhteydessä näin pyytäneet. Laputamme osastopaikkojen pöydät yritysten nimillä
etukäteen, jotta löydätte helposti oman paikkanne.
Varasto
- Näytteilleasettajien käytössä ei valitettavasti ole varastotilaa. Kauppakeskuksen rahapantilliset
säilytyslokerot löytyvät 1. kerroksesta K-Citymarketin sisäänkäynnin luota.
9.-luokkalaiset
- Kaikki Kouvolan 9.-luokkalaiset kuljetetaan messuille. Oppilaat tulevat porrastetusti 4 ryhmässä
sisään 2. kerroksesta Kino123:n puolelta ja poistuvat pääovista 1. kerroksesta. Ryhmät saapuvat klo
9, 10, 11 ja 12.45. Ryhmät ovat ensin 30 minuuttia Kino1:ssa. Siellä he kuulevat puheenvuoroja
mm. yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä asenteesta. Voitte halutessanne käydä kuuntelemassa näitä
puolen tunnin esityksiä, elokuvasalin penkit täyttyvät oppilaista mutta salin sivusta voi seurata
seisten.
- Kino1:n tilaisuuden jälkeen oppilaat kiertävät messuja reilun tunnin ajan. Oppilaiden tehtävänä on
täyttää pienryhmissä kyselyä, jonka kysymykset liittyvät messuosastoihin ja ovat tulleet teiltä
näytteilleasettajilta ilmoittautumisen yhteydessä.
Kahvi ja lounas omakustanteisesti
- Aamukahvitarpeeseen vastaa esim. kahvila Naapantuura, joka avaa klo 8.30
- Messupäivän aikana on pieni väli klo 12.45-13.15, jolloin messuosastoja ei ole kiertämässä yhtään
oppilasryhmää. (Kolmas ryhmä lähtee Veturista klo 12.45 ja neljäs ryhmä tulee ulos Kinosta klo
13.15). Tämä väli on hyvä käyttää vaikka lounaaseen, kauppakeskuksen ravintoloiden lounaslistat
näette täältä: http://www.kauppakeskusveturi.fi/lounaslistat/

www.kouahead.fi
Messuinfo
- Messuinfo palvelee teitä keskiviikkona klo 8.00-14.45. Messuinfo löytyy toisesta kerroksesta
kahvila-Ravintola Sinuhen läheisyydestä. Voitte olla myös suoraan yhteydessä Kinnon Tiina
Vainioon ja Kouvolan kaupungille Minna Tuukkaseen (yhteystiedot alla) kysymystenne kanssa,
autamme mielellämme! Messutyöryhmään kuuluu myös XAMK:in opiskelijatiimi, joka palvelee teitä
messuinfossa.
Järjestyksenvalvonta
- Tapahtumassa on järjestyksenvalvojia, jotka ohjaavat oppilaita esim. oikeisiin kulkusuuntiin (Kinon
edustalla oleviin yrityksiin tutustumisen jälkeen tyhjässä liiketilassa olevat koulutuksen tarjoajat,
sitten ylätasanteen yritykset, alakertaan lavaohjelmaan ja ammatilliseen koulutukseen
tutustumaan).
- Kauppakeskuksen oma vartiointi hoitaa normaaleja tehtäviään, mutta jos tarvitsette esim. isompia
roudausovia (normaaleista pääovista saa tuoda vain ns. kädessä kannettavia tavaroita), olkaa
heihin yhteydessä jo etukäteen (yhteystiedot alla).
Sosiaalinen media
- KOUahead-messuilla on omat Facebook- ja Instagram-sivut. Käykää tykkäämässä sivuista, niin
sosiaalisen median päivittäjämme voi nostaa postauksissa teidän yritystä esiin.
- Facebook: KOUaheadmessu https://www.facebook.com/kouaheadmessu/
- Instagram: @kouahead_official ja #kouahead
Internet-yhteys
- Kauppakeskuksen maksuton langaton verkko on käytössänne (VeturiOpenWLAN).
Mainonta
- Messutapahtuman suoran kohderyhmän eli 9.-luokkalaiset tavoitamme 100 prosenttisesti. Lisäksi
olemme mainostaneet tapahtumaa mm. sosiaalisessa mediassa ja kauppakeskus Veturissa, jotta
paikalle löytäisi myös muita kiinnostuneita.
Oikein hyviä messuja koko messutiimin puolesta toivottaen,
Minna Tuukkanen
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