
Inbjudan till 
prova - på - mässa

28 - 29 september  
Bodens Energi Arena

Inbjudan gymnasieutbildningar



Future Norrbotten är en ny prova-på-mässa. Vi har ett nytt mässupplägg därför 
att liknande rekryteringssatsningar lett till att andelen förstahandsval ökat bland 
de gymnasieskolor som deltagit. Med satsningen visar vi på att det i Norrbotten 
finns stora möjligheter för utbildning, arbete och sysselsättning. Vi siktar främst in 
oss på niondeklassare och unga vuxna som är på väg att lämna gymnasieskolan 
under dessa två dagar. Vi ser gärna att ni som gymnasieskola är en del av mässan.

FUTURE NORRBOTTEN är en ny prova - på - och 
rekryteringsmässa. Vårt mässupplägg där utställare 
från företag, gymnasieskolor och andra utbildnings- 
anordnare under samma tak träffas blev en 
jättesuccé och viktig mötesplats för många 
kategorier av besökare 2022.

Till förra årets mässa bjöd vi in och tog emot ca 
2000 elever från högstadierna i Norrbotten 
förutom alla andra besökare som arbetssökande 
och yrkesbytare. I år siktar vi på ungefär samma 
antal från högstadierna.

Till mässan Future Norrbotten 28 - 29 september 
2023 kommer vi dessutom att kunna bjuda in alla 
era elever från era avgångsklasser på 
gymnasieskolorna. Vi kommer även att kunna 
erbjuda gratis buss och lunch för de första 1500 
eleverna som anmäls tack vare våra 
samarbetspartner. Inbjudan med gratis buss och 
lunch gäller för de gymnasieskolor som även är 
utställare. Först - till - kvarn gäller! Så anmäl era 
avgångselever så snart ni beslutar er för att de ska 
få följa med till Future Norrbotten 28 - 29 
september Bodens Energi Arena. 

Samarbetspartners Future Norrbotten 
28 - 29 september 2023. 

Planering av transporter och besök från gymnasie-
elever sker i samråd med projektledaren Ulf 
Sandström som samordnar transporterna med 
högstadieeleverna.

Vi erbjuder er en kostnadsfri monter inomhus på 
2 x 3 meter inkl el. För varje extramonter är priset 
4000 sek. Till detta ingår en monter utomhus på 
10 x 5 meter för aktiviteter. Mer yta utomhus går 
att köpa till för 4000 sek för varje extramonter på 
5 x 5 meter. Alla priser exkl. moms.

Vi vill att era utbildningar har prova-på aktiviteter i er 
monter. 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. 

Anmäl er gymnasieskola till: 
Projektledare Ulf Sandström
Telefon 070 – 608 42 31 
ulf@foretagscoaching.se

Läs mer: bodenevent.se/future-norrbotten
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