
Future Norrbotten är en ny prova-på-mässa. Vi siktar främst in oss på 
niondeklassare och unga vuxna som är på väg att lämna gymnasieskolan 
men mässan kommer även att vara öppen för allmänheten dessa två 
dagar, vi ser gärna att ni som företag med framtida rekryteringsbehov är 
en del av mässan. På det viset visar vi på att mässbesökarna samtidigt får 
se på både utbildningar och vilka framtida jobb som finns i Norrbotten.

Vi erbjuder monter inomhus 6 kvm med el  20 
kvm gräs eller asfalterad yta utomhus utan el 
för 6000 kr exkl. moms. El går att köpa till 
självkostnadspris. Mer yta går att köpa för 500 
kr/kvm inomhus och 195 kr/kvm utomhus. Alla 
priser exkl. moms.

Vi vill att er företag har prova-på aktiviteter i er 
monter och vi hjälper er gärna med idéer. 
Tänk enkla snabba övningar med visst mått av 
lärande, tävlingsinslag har visat sig lyckat.

Projektledare är Ulf Sandström som bland 
annat anordnat rekryteringssatsningen under 
tidigare Load up North-mässor. Vänd er till Ulf 
för idéhjälp och eventuella frågor.

Kontaktuppgifter:
Projektledare Ulf Sandström
Telefon 070 – 608 42 31 
ulf@foretagscoaching.se

Inbjudan till prova-på-mässa 
29 - 30 september  2022 
Bodens Energi Arena 

Future Norrbotten står på två ben. Det ena är 
att gymnasieskolor har möjlighet att nå poten-
tiella nya elever och visa upp sitt utbud. Det 
andra är att företag som representerar olika 
yrken och näringar i Norrbotten finns på plats 
för att nå ny arbetskraft och visa på 
möjligheterna för unga som står inför 
gymnasieval vad studier kan ge för framtida 
yrken. 

Vinnarna är våra unga då vi visar att det i Norr-
botten finns goda förutsättningar för utbildning 
och sysselsättning. Vi ger de unga framtidstro 
och visar på möjligheterna i framtidens Norr-
botten. 

En del av de utställande Gymnasieskolornas 
avgångselever kommer att finnas på plats, 
dessutom kommer närmare 1500 elever från 
årskurs 9 i Norrbotten att gratis bussas till 
mässan torsdag och fredag för att prova på 
alla aktiviteter, mässan är även öppen för 
allmänheten dessa dagar så att alla 
intresserade ska få chansen att se vad som 
erbjuds för utbildningar och jobb i Norrbotten

Samarbetspartners Future Norrbotten 
29 september- 1 oktober 2022. 

Samarbetspartners Future Norrbotten 
29 - 30 september 2022.




