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Mötesplatsen inom det moderna
och innovativa lärandet

www.settsyd.se
Samarbetspartner

#SETTSYD
Arrangörer

Den 30-31 oktober är det dags
för den tredje upplagan av
SETT SYD på Malmömässan!
SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation” och
handlar om inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur vi kan
utnyttja nya sätt att arbeta mot högre måluppfyllelse i skolans alla nivåer.
SETT startade i Stockholm 2011 och är Skandinaviens största konferens och mässa inom det
moderna och innovativa lärandet. 2015 expanderade mötesplatsen till Malmö för att möta den
ökade efterfrågan i Sydsverige. Omdömet från både utställare och besökare efter lanseringen
i Malmö visar tydligt hur viktig en mötesplats om modern skolutveckling och digitalisering är.
Vi laddar nu för SETT SYD 2017, hoppas vi ses där!

Varför ställa ut?
På SETT SYD träffar ditt företag/organisation representanter från Sveriges skolor ansikte
mot ansikte. Mötesplatsen är ett effektivt forum för både försäljning och relationsbyggande.
Här når du en stor del av marknaden mycket snabbt vare sig du vill stärka ditt varumärke,
gå in på en ny marknad eller lansera en ny produkt eller tjänst. Utställare på plats är alla som
erbjuder produkter eller tjänster som kan knytas till det innovativa och det digitala lärandet
som exempelvis datorer, pekskärmar, programvara, utbildningar med flera.

Vad vill besökarna uppleva?
Till SETT SYD kommer besökarna primärt för att få inspiration, fylla på med kunskap och
uppleva nya produkter och tjänster. Men även för att träffa skolor och kommuner, möta
leverantörer och för att mingla med andra i branschen. Utställningen är en aktiv, bubblande
mötesplats där utställarna bjuder in till föreläsningar, popup klasser, workshops, diskussioner
och tävlingar. En kreativ miljö, som inspirerar och ger energi,är det vi vill ska sammanfatta
upplevelsen av SETT SYD.
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Förskollärare

Ett innovativt konferensprogram
Konferensprogrammet på SETT SYD ger inspiration direkt från lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och leverantörer som har erfarenheter att förändra i skolans och
förskolans sätt att lära. Innehållet presenteras genom inspirerande seminarier, föreläsningar
och även mer praktiska workshops.
Konferensens fokus på SETT SYD 2017 utgår från tre temaområden: ”Att leda för lärande”,
”Om teknologin är svaret, vad är då frågan?” och ”Hjärnan i den moderna kontexten”.

Priser
Registreringsavgift: 5 000 SEK
Pris per kvadratmeter: 2 390 SEK
Utställarförsäkring: 1 250 SEK

Observera att registreringsavgiften faktureras
ca 8 dagar efter anmälan, medan monteryta
och utställarförsäkring faktureras 90 dagar
innan mässan med 30 dagars betalningsvillkor.

Sponsring och övrig synlighet inför och under SETT SYD
Som utställare har du möjlighet att öka ditt företags synlighet och givetvis kan vi skräddarsy
ett upplägg utifrån era önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!

För information och bokning
Christina Olsson, säljansvarig
08-506 650 01, christina.olsson@easyfairs.com

Charlotte Blomqvist, projektledare
08-506 650 87, charlotte.blomqvist@easyfairs.com

Tanya Schulte, projektkoordinator
08-506 650 41, tanya.schulte@easyfairs.com

Mässan arrangeras av Easyfairs tillsammans med Meet In Grid i nära samarbete med
Lärarförbundet.
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