
q Lokal för ditt event, lokalöversikt finns under: hb.se/lokaler.

q Roll-ups eller loggavägg.

q Konstgjorda orkidéer.

q Gåva till föreläsare.

q Konferensmaterial till besökare, t.ex. block och penna.

q Upplåsning av lokaler och under kvällstid även entréer vid externa besökare.

Kontakta Campus och hållbarhet via campusservice@hb.se för att boka:

q Uppstartshjälp i lokalen.

q Teknisk utrustning utöver lokalutrustning i lokalen, lokalöversikt finns under: hb.se/lokaler.

q Möbler, så som ståbord och andra praktiska saker som t.ex. skärmväggar, klädhängare och hållare
till namnskyltar. Ska det serveras fika, beställ gärna återvinningsmöbel som ställs i anslutning till
fikaborden.

q Ström och el-resurser

Kontakta Kommunikation, kommunikation@hb.se för hjälp med:

q Inbjudan, program, affisch och övriga trycksaker.

q Webbsida – ordna med information och anmälningsinformation på den centrala webbplatsen.

q Sociala medier – fundera över hur du kan använda dig av dessa, bestäm dig t.ex. tidigt för,
och informera om, en officiell #hashtag (för Twitter).

q Pressmeddelande och eventuellt inför-nyhet.

q Lägga in eventet i kalendariet. Då lägger vi ut information för ditt event ut på TV-skärmarna i
entréerna. Behöver du hjälp att lägga in i kalendariet, fyll i formuläret under Beställningar på högs-
kolans webbsidor om kommunikation.

q Flaggning bokas via https://www.hb.se/Anstalld/Tjanster-och-support/Besok-och-event/Flaggn-

ing/

Övriga punkter:

q Inloggning till datorn eller inloggning till trådlöst nätverk för eventet skapar du själv,
instruktion finns under hb.se/gastkonto.

q För att kunna hänvisa besökarna till rätt lokal, informera om evenemanget till receptionen.

q Beställ mat och fika, enklast via Albrechts lunchrestaurang eller The Company. Rekvisition finns i 
blankettarkivet.

q Extrastädning vid exemepelvis servering av fika bokas via campusservice@hb.se.

q Finare dukar finns att boka i samband med måltid som arrangeras hos Albrechts lunchrestaurang och 
kommunikation.

q Ordna praktiska saker till föreläsningssalen, t.ex. vatten till föreläsare.

q Beställ eventuellt blommor för att smycka lokalen med.

q Gör namnskyltar om det behövs. Mall finns under Information och marknadsföring på högskolans 
webbsidor om besök och konferenser. Hållare (med nål eller nyckelband) till namnskyltar beställs via 
campusservice@hb.se.

q Högskolans presentationsbroschyrer (svensk och engelsk) finns att hämta i receptionen. 1866 går att 
beställa via campusservice@hb.se.

q Är konferensen tillgänglig för alla inkl. personer med funktionsnedsättningar? Stäm av
med Handisams checklista som du hittar under Tillgängliga konferenser på högskolans webbsidor 
om besök och konferenser. 

    Eventuella frågor om checklistan eller evenemang i stort hänvisas till kommunikation@hb.se 

Checklista för event vid högskolan
Kontakta receptionen via campusservice@hb.se för att ordna/boka:
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