ANMÄLAN

Tänk på att antalet mässplatser är begränsade, vilket innebär att det är först till kvarn
med en komplett anmälan (anmälan+betalning) som gäller. Länk till anmälan finns på
hemsidan. Du som UF-företagare når den även i inloggat läge, klicka på rubriken
"Mässor" i övre menyraden och därefter "Entreprenörskap på riktigt Kronoberg 2019".
Såhär gör du en komplett anmälan till mässan:
1. Fyll i anmälningsformuläret (det räcker att en medlem i UF-företaget anmäler
företaget)
2. När ni har skickat in anmälningsformuläret angående en plats på mässan
skickas ett mail med en bekräftelse på platsen till den e-post som uppgetts i
anmälan.
3. Bekräfta er digitala anmälan med en inbetalning av mässavgiften inom 24
timmar dvs. 350kr för en monter och 150kr (ev. bordkostand 100kr) för en
monteryta till Ung Företagsamhet Kronoberg, Swish 1233045549 alt.
Bankgiro: 5885-0215 Glöm ej att uppge UF-företagets namn på
betalningen. (Vid inbetalning till bankgiro var noga med att göra en inbetalning
(ej överföring) och att skriva in bankgironumret på ett korrekt sätt.)
Anmälan stänger den 15/2 2019. Observera att anmälan kan stänga tidigare om
platserna tar slut. Därför är det viktigt att vara ute i god tid. Om ert UF-företag betalar
in mässavgiften men inte får plats på mässan, återbetalas avgiften.
Avanmälan
Anmälan (komplett) till mässan är bindande! Vid avanmälan efter deadline 15 februari
återbetalas inte mässavgiften. (Undantag kan göras i vissa specifika fall, tag kontakt
med Emil Andersson, e-post: emil.andersson@ungforetagsamhet.se om det skulle
vara så att ni av någon anledning inte kan fullfölja ert deltagande). Det går inte att
överlåta sin plats till ett annat UF-företag.
Bekräftelse mässplats och utställningsdag
När ni har skickat in anmälningsformuläret angående en plats på mässan skickas ett
mail med en bekräftelse på platsen till den e-post som uppgetts i anmälan. Vi kommer
att stämma av och skicka ut bekräftelsemail minst en gång i veckan och gå efter den
ordning som anmälningarna kommer in.
OBS! Mässanmälan är inte komplett förens ni har betalat in och vi mottagit
mässavgiften OBS! Mässavgiften måste betalas inom 24 timmar efter du har fått ditt
bekräftelsemail. . Är mässplatserna fulla kommer ni att få status reservplats. Senast
under vecka 8 (med reservation för ändring) kommer varje UF-företag få information
om monternummer.

Tävlingar
Ni anmäler er till tävlingarna genom att ladda upp tävlingsbidragen i respektive tävling
via en länk på hemsidan alternativt logga in på er företagssida och under rubriken
”tävlingar” i övre menyraden. För mer information om inlämning av tävlingsbidrag och
tävlingskriterier, se hemsidan www.ungforetagsamhet.se/ufkronoberg under
"Tävlingar ”.
Deadline för samtliga tävlingsbidrag är den 15 februari 2019 kl.13.00
• Tävlingsbidrag via mejl godtas inte!
• Efteranmälan och kompletteringar till tävlingarna kan inte göras efter deadline för
tävlingarna.
• Ni åtar er att läsa igenom samtliga regler och tävlingskriterier för arrangemanget
samt att dessa efterföljs.
Under menyrubriken ”EPR 2019” och "Tävlingar 2018/2019” med tillhörande
underrubriker på hemsidan www.ungforetagsamhet.se/ufkronoberg kommer all
information om mässan att finnas - Håll er uppdaterade!

