Bazaren 21–22 februari 2019
Inbjudan
Anmäl er som utställare till
Sveriges största mässa för
Utbildning – Rekrytering – Starta Eget
Ny plats
Stockholm Waterfront Congress Centre

Bazaren i Stockholm Waterfront
Torsdag 21 – fredag 22 februari 2019
Informell mötesplats
mitt i Stockholm

Vem kan vara utställare?

Bazaren anordnas nu för 17:e
gången. Efter många år i Kulturhuset vid Sergels torg kommer
Bazaren den här gången att genomföras i Stockholm Waterfront
Congress Centre.
Stockholm Waterfront ligger alldeles intill Stockholms Centralstation.
Adressen är Nils Ericsons plan, nås
via Klarabergsviadukten 59 (intill
den övre entrén till Centralstationen). Gångavstånd från tåg, buss,
tunnelbana och Arlanda Express.
Bazaren är Sveriges största mässa
för utbildning, rekrytering och
starta eget. Här möts arbetsgivare
och arbetssökande, utbildningsanordnare och studieintresserade,
starta eget-rådgivare och personer
som vill starta och driva företag.
Mer än 10 000 personer i olika
åldrar och av många nationaliteter
brukar besöka Bazaren i hopp om
en ny inriktning på sina liv.
De senaste två åren har utställningsplatserna bokats och tagit
slut tidigt – många utställare i alla
avdelningar är återkommande från
år till år och försäkrar sig tidigt om
plats.

Utbildning
Här presenterar sig högskolor,
komvux, yrkeshögskolor, folkhögskolor och andra anordnare av
vuxenutbildning. Även myndigheter och organisationer som
studerande behöver kontakt med,
t.ex. om antagning och validering,
finns på plats. Den senaste gången
deltog 40 utställare i den här avdelningen.

• Privata och offentliga arbetsgivare med rekryteringsbehov
• Utbildningsanordnare av
vuxenutbildning och myndigheter som har med antagning
och studievillkor att göra
• Företag och organisationer
som ger råd och stöd till
personer som vill starta eget
Bazaren är ickekommersiell, dvs.
ingen försäljning på plats är til�låten.

Rekrytering

Starta Eget

I rekryteringsavdelningen möts
företag som söker personal och
människor som behöver nya jobb
och utmaningar. Arbetsförmedlingen är värd för rekryteringsdelen
och erbjuder företag med rekryteringsbehov att medverka kostnadsfritt.

På plats bland utställarna kommer
här att finnas företag och organisationer som arbetar med att ge
råd och stöd till personer som vill
starta och driva eget. Dessutom
planeras ett rikt seminarieprogram
för besökare under de bägge
dagarna.

Resultatet från den senaste
Bazaren blev ca 140 anställningar
av de drygt 50 medverkande
utställarna.

Starta Eget organiseras av
NyföretagarCentrum Sverige.
Den senaste gången deltog drygt
20 utställare.
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Bazarens besökare i korthet
Intervjuundersökningar visar att
könsfördelningen bland besökarna
är mycket jämn. Även åldern fördelar sig jämnt, huvudsakligen inom
spannet 60–90-talister.
Knappt hälften av besökarna är
födda utanför Europa, knappt 40
procent i Sverige.
Av dem som besökt Bazarens rekryteringsavdelning har drygt hälften
eftergymnasial eller längre utbildning, medan var tionde saknar
utbildning högre än grundskola.
En tredjedel är utbildade inom
administration, ekonomi eller juridik. Mer än tio procent har hälsooch sjukvårdsutbildning. I övrigt
finns snart sagt alla yrken representerade bland besökarna – ingenjörer, dataspecialister, pedagoger,
hantverkare, yrkesförare, säljare...
Besökarna i utbildningsavdelningen
kommer för att få information
om all slags vuxenutbildning, t.ex.
folkhögskola, komvux, universitetsoch högskoleutbildning. Många
vill också veta mera om studiefinansiering och hur man gör för
att få utländska betyg och examina
validerade.
Mer än 90 procent av dem som
besökt Starta Eget-avdelningen
tycker att den varit bra och gett
god information för att kunna gå
vidare med planerna på ett liv som
egen företagare.

Marknadsföring av Bazaren
En intensiv kampanj som riktar
sig till besökare genomförs de två
sista veckorna kring genomförandet.
Dubbelsidiga fönsterskyltar kommer att finnas i bussar och spårbunden trafik i hela Stockholms
län.
Bazarens mediapartner är Metro
Media House AB. Ett antal annonser kommer att finnas tryckta i tidningen Metros stockholmsedition.
I samarbete med Metro kommer
vi också att producera s.k. Nativeartiklar för metro.se och metrojobb.se samt för Facebook. Det
kommer också att finnas en banner
på MetroJobbs hemsida.
En sex meter bred annons med bild
på Stockholm Waterfront kommer
under de bägge kampanjveckorna
att finnas på LED-skärmen vid Sergels torg – Klarabergsgatan.
Dessutom kommer Länsstyrelsen
och medarrangörerna att jobba
med Bazarens egen hemsida och
Facebooksida.
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Mässtidning med förmånligt
annonspris för utställare
En mässtidning produceras i samarbete med MetroJobb. Den innehåller kartskisser, utställarinformation, artiklar och intervjuer. Tidningen sprids i förväg, inhäftad
i Metros Stockholmsupplaga, och
delas ut på plats under Bazaren.
Alla utställare kommer att erbjudas
att annonsera till förmånligt mässpris.

Utställningsinformation
priser exkl. moms

Möbler som finns att hyra

Bazarens öppettider för besökare

•
•
•
•
•
•

Torsdagen den 21 februari kl. 11.00–17.00
och fredagen den 22 februari kl. 10.00–16.00
Fri entré för besökare

Kafébord normal höjd à 400 kronor
Kaféstol normal höjd à 300 kronor
Barbord (högt) à 600 kronor
Barstol (hög) à 450 kronor
Broschyrställ à 550 kronor
Infodisk rak vit med två hyllplan (längd 127–150 cm,
höjd ca 105 cm) à 1 900 kronor.

Utbildningsavdelningen

Priserna avser hela utställningstiden, transport av
hyrda möbler till och från utställningsplatsen ingår.

Anmälan senast 15 januari 2019

Avbokningsavgift

Utställningsytan är dock begränsad och kan bli fullbokad innan dess.

Avbokning efter den 15 januari 2019 debiteras med
50 % av totalpriset på beställningen, efter 8 februari
2019 med 100 % av totalpriset.

Boka plats på bazar.nu

Kontakt

Pris för utställningsyta i
Utbildningsavdelningen

Birgitta Sjöblom, 070-710 45 42, +49 3901-39 38 62
Birgitta.Ozelot@gmail.com

Plats om 3 x 2 m: 8 000 kronor
Plats om 4 x 2 m: 12 000 kronor

Rekryteringsavdelningen

El och wifi
I priset ingår tillgång till el 1000 watt + 3 uttag /
monter. Om mer ström behövs var god kontakta
Birgitta Sjöblom för separat beställning och pris.

Arbetsförmedlingen är värd för rekryteringsavdelningen och erbjuder företag med rekryteringsbehov att medverka kostnadsfritt.

Öppet wifi, utan lösenord, finns.

Kontakt och intresseanmälan

Uppmöblering, nedmontering

bazaren@arbetsformedlingen.se

Uppmöblering av utställningar sker
onsdag 20 februari kl. 14.00–18.00.
Tyvärr finns det inte möjlighet att i förväg sända
material till lokalerna.

Starta Eget-avdelningen

Nedmontering och borttransport måste ske direkt
efter Bazarens stängning fredag 22 februari kl. 16.00.

Starta Eget organiseras av NyföretagarCentrum
Sverige.

Obs! Utställare ska närvara bägge dagarna, fram till
Bazarens stängning.

Kontakt och anmälan
Josefin Hildinge, 070-954 35 15
josefin.hildinge@nyforetagarcentrum.se

Utställningarna
Öppna utställningar utan väggar. Utställarna svarar själva för skärmar, rollups, datorer m.m. Ytorna
kommer att vara uppmärkta med tejp i hörnen. Det
fina ekgolvet kräver ingen matta, varken visuellt eller
akustiskt.
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Arrangörer och kontaktpersoner

Gabriel Nesje, 70-422 99 85
gabriel.nesje@metrojobb.se
metrojobb.se

Arbetsförmedlingen Arbetsgivarcenter
Henrik Cederberg, 010–487 31 47
henrik.cederberg@arbetsformedlingen.se
arbetsformedlingen.se

Stadsledningskontoret
Margaretha Egstam, 08-508 296 62
margaretha.egstam@stockholm.se
stockholm.se
Stadsledningskontoret
Carol Lundqvist, 08-508 29 547
carol.lundqvist@stockholm.se
stockholm.se

Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarcenter
Sara Tamadon Nejad, 010-488 14 85
sara.tamadon-nejad@arbetsformedlingen.se
arbetsformedlingen.se
Starta Eget
Josefin Hildinge, 070-954 35 15
josefin.hildinge@nyforetagarcentrum.se
egetforetag.se
nyforetagarcentrum.se

Sam Yildirim, 010-223 16 31
sam.yildirim@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se/stockholm

#bazarensthlm
bazar.nu
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Personal och Utbildning
Cecilia Lundberg, 08-123 146 05
cecilia.lundberg@sll.se
sll.se

TEXT OCH LAYOUT: Birgitta Sjöblom 2018. FOTO: Virginie Garcia.

Arbetsförmedlingen Arbetsgivarcenter
Filmon Tesfai, 010-488 64 47
filmon.tesfai@arbetsformedlingen.se
arbetsformedlingen.se

