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PRAKTISK INFORMASJON TIL UTSTILLERE 

Onsdag 28. september arrangeres Ocean Talent Camp Møre. 
Dette skrivet inneholder viktig praktisk informasjon til deg som 
utstiller.  

Tildeling av stands 

Vennligst se epost sendt til utstillere 5. september vedrørende standplassering og utstyr. Kart som 
viser endelig standplassering sendes bedriftene noen dager i forkant av arrangementet. Har du 
spørsmål vedrørende stand, kan du gjerne kontakte Linda Granmo på liiv@ntnu.no eller tlf 
70161301/99016828.  

Nytt av året er introduksjon av appen MazeMap. Ved å laste ned app ved navn MazeMap, 
velge NTNU og deretter velge NTNU i Ålesund, vil utstillere og besøkende elever få tilgang til 
innvendige kart for NTNU i Ålesund sine bygninger. Navn og nummer på klasserom og auditorier 
fremgår av denne appen.  

Rigging av stand 

Tirsdag 27. september mellom kl. 15.30 og kl. 20.00. I dette tidsrommet står inngangsdørene til 
NTNU i Ålesund sitt hovedbygg åpent. Om man har behov for adkomst etter kl 20.00, er dette 
også mulig om dere tar kontakt noen dager i forveien. Merk at fellesarealet er åpent for ansatte 
og studenter med nøkkelkort gjennom natten, og vi anbefaler derfor at verdifullt utstyr settes inn 
i et auditorium som låses frem til morgenen onsdag kl 07.45 (auditorium Kaupangen i 2. etasje er 
avsatt til oppbevaring). NTNU i Ålesund vil ha tilsynsvakt (streif, nås på tlf 482 09 530) frem til kl. 
22.00, da bygget låses for andre enn ansatte/studenter med nøkkelkort. Vi ber om at alle har 
klar stand kl. 08.30 på arrangementsdagen. 

Elevene vil besøke standene 

Mellom ca kl. 09.15 og kl 14.00 på arrangementsdagen, etter introduksjonsforedrag for elever i 
Gymsalen på NTNU i Ålesund.  

Varighet, Ocean Talent Camp Møre 

Informasjonsforedrag for de utstillere som ikke allerede har deltatt på dette, starter kl 08.00 
arrangementsdagen. Selve arrangementet vil vare fra ca kl. 09.00 til kl. 14.00. Nedrigg etter kl. 
14.00 på arrangementsdag.   
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Informasjonsmøte for utstillere 

Det blir holdt informasjonsmøte for utstillere i forkant av arrangementet der man får en nyttig 
gjennomgang av pedagogisk opplegg med mer, samt kan stille spørsmål. Utstillere anbefales å 
delta på et av følgende oppsatte tidspunkt for informasjonsmøte (minner om appen Mazemap): 

Kl. 16.00 tirsdag 27.september på auditorium Nørvasundet 

Kl. 08.00 onsdag 28. september på auditorium Borgundfjorden 

Parkering 

Det vil bli reservert to stk parkeringsplasser per utstiller på arrangementsdagen. For utstillere som 
har flere enn to personer på stand må vi derfor oppfordre til samkjøring pga få parkeringsplasser 
på campus. Reserverte parkeringsplasser er på ansatteparkeringen vest for NTNU i Ålesund (se 
kart under). Det deles ut parkeringsbevis ved ankomst. I tillegg er det muligheter for parkering i 
Gangstøvika, mer informasjon om dette ses på NTNU sine nettsider.  

http://www.ntnu.no/parkering/alesund
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Av- og pålessing 

Det er anledning til korttidsparkering for å sette av tungt utstyr utenfor hovedinngangen til NTNU i 
Ålesund fra kl 15.30 tirsdag 27. september. Evt kan man benytte ansatteparkeringen vest for 
NTNU fra kl 15.30 tirsdag 27. september, og man ankommer da 2. etasje i hovedbygget.  

 

Standpersonell 

Vi tar høyde for at hver utstiller stiller med to personer på standen, imidlertid må utstiller svært 
gjerne delta med flere ansatte. På grunn av matbestilling ber vi dere gi beskjed om hvor mange 
dere blir på stand til liiv@ntnu.no.  

 

Matservering 

Mellom kl. 08.00 og 09.30 tilbys utstillerne svele og kaffe, dette serveres på rom A229. Rom A229 
brukes som pauserom gjennom dagen for utstillere. Her vil det være kaffe, vannmugger, frukt og 
snacks tilgjengelig for utstillerne gjennom dagen. For øvrig kan man benytte seg av NTNU i 
Ålesund sin kantine.  

 

Nettverk  

Utstillere og besøkende elever har tilgang til trådløst nettverk med følgende passord onsdag 28. 
september: OTC2016    

 

Spørsmål? 

Har du praktiske spørsmål som ikke ble besvart i dette brevet, er du mer enn velkommen til å 
ta kontakt med: 

Øyvind Olsen, Doxacom, tlf 911 85 817 

oyvind@doxacom.no 

 

Eller: 

Linda M. Granmo, NTNU i Ålesund, tlf 99 01 68 28 

liiv@ntnu.no 

 

 

Velkommen! 

 

Med vennlig hilsen 

Ocean Talent Camp  
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