Vi vil gerne invitere jer til at deltage med en stand ved Family Community Night den 5. september 2019.
Family Community Night er en messe for internationale familier, hvor de kan møde byens foreningsliv,
og I kan præsentere jeres fritidsaktiviteter for børn.
Arrangementet er gratis at deltage i og åbent for offentligheden.
Hvor og hvornår?
Odense International School / Henriette Hørlücks Skole
3. sal (ingen elevator)
Slotsvænget 3, 5000 Odense C
Torsdag den 5. september fra kl. 17.00 til 19.00
Foreninger kan ankomme og stille op fra kl. 16.15.
Tilmelding:
Tilmeld jer via formularen. Deadline: den 29. august. Deltagelsen er gratis.
Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle.
Målgruppe:
• Målgruppen for arrangementet er internationale familier med børn. Typisk familier, som er kommet til
Odense pga. én af forældrenes job i byen (fx på universitetet eller i en privat virksomhed). Skolens
egne 180 elever er 5 år - 16 år og kommer fra mere end 40 forskellige lande.
Hvad får I ud af det?
• Mulighed for at møde byens internationale familier og gøre dem opmærksom på jeres
forening/organisation og aktiviteter
• Markedsføring af jeres forening/organisation på sociale medier op til arrangementet
• En mulighed for at netværke med andre organisationer og foreninger i byen
Hvad forventer vi af jer?
• 1-2 personer fra jeres forening, som kan fortælle om jeres tilbud på engelsk
• Markedsføringsmaterialer om jeres tilbud på engelsk (fx flyers, iPad med hjemmeside eller bare et
simpelt A4-ark, som fortæller hvad I laver)

Det praktiske:
•

Hvor stor er vores stand?
I får stillet 1-2 borde på 70x70 cm til rådighed.

•

Må vi tage roll ups eller andet med?
I må medbringe 1 roll up pr. forening + diverse andre materialer.

•

Er der wifi?
Ja

•

Vil der være forplejning?
Odense International School vil servere kaffe, the, vand og snacks.

•

Hvor kan vi parkere?
Vi anbefaler at parkere her:
Q-Park Toldkammeret
Rugårdsvej 1
5000 Odense C
Google Map link: https://goo.gl/maps/2X7Dyxki1DQByixt8
Parkeringen er 300 m fra skolen. Det er muligt at tømme bilen ved Slotsvænget 3 først.
Vær opmærksom på at skolens SFO lukker kl. 16:15, så der vil være trafik fra forældre, som henter
deres børn.

•

Praktiske spørgsmål?
Kontakt venligst:
Katie Christiansen, Communications Officer
Odense International School
kc@hhskole.dk
+ 45 24 26 96 77
Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen

