
  

KUB är ett kompetensutvecklingsprojekt för bibliotekspersonal i Värmlands-, Dalarnas-, Gävleborgs- och Uppsala län. 

Marknadsföring 3 

Biblioteksrummet - exponeringsmöjligheter  
 
Välkommen till den tredje dagen i marknadsföringsspåret med Petra Trobäck.  Syftet 
med dagen är att skapa förståelse för vad som påverkar en besökare och för vilken 
potential vi har i våra bibliotek att arbeta med rummet, samt få konkreta tips till hur 
man genom exponering kan skapa en attraktiv miljö. OBS! Den förberedande 
hemuppgiften hittar du längre ner i inbjudan. 

 
Länk till anmälan:  http://tinyurl.com/me9b6x2 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

09:00 Kaffe 
 

09:30 Hur jobbar man med rummet för att skapa en 
attraktiv miljö som gör att besökaren trivs, får en 
positiv upplevelse, påverkas på rätt sätt och vill 
komma tillbaka. Vi går in i detalj på vilka 
exponeringsmöjligheter rummet kan erbjuda samt 
exponeringstekniker som kan användas för att 
påverka besökaren. Olika delar som vi går igenom är: 

• Fasaden 

• Exponering för inspiration 

• Mekanisk försäljning 

• Hyllteknik 

• Kommunikation  
 

11:30 Grupparbete kring hemuppgiften  

Vi diskuterar bra exponering och 
exponeringspotentialer utifrån bilder från 
verkligheten.  

 
12:30 Lunch på egen hand 

 
13:30-
16:00 

Praktiska övningar 
Utifrån förmiddagens teori och tips tar vi oss an olika 
delar av biblioteksrummet för att utforska och öva på 
exponeringstekniker och exponeringsmöjligheter. Vi 
arbetar i grupper med olika uppgifter och diskuterar 
och konkluderar sedan resultatet tillsammans. Kaffe 
serveras under eftermiddagen. 

  

  
 

Program 

 
Plats: 
Fm: Missionskyrkan 
S:t Olofsgatan 40 
Uppsala 
Em: Uppsala stadsbibliotek 
Svartbäcksgatan 17 
Uppsala 
Vägbeskrivning, se nästa sida. 
 

Datum: 
Torsdag 12 september 2013 

 
Lärseminariet är 
kostnadsfritt. 
 
Resekostnaden och lunch 
ingår inte i projektet. 

 

Anmälan senast: 
Fredag 30 augusti 2013 
 

Dagen ges också i Karlstad 10/9 och Falun 11/9. 
Tänk på att ta hänsyn till dina kollegor! Undvik parfym och andra 

doftande produkter på våra seminarier! 

 

Välkommen med din anmälan! 
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Förberedande hemuppgift 
 
 
Inför utbildningsdagen om Biblioteksrummet - exponeringsmöjligheter bidrar ni med 
eget material dvs bilder från ert eget bibliotek, som vi kan arbeta med. Detta för att 
dagen ska bli så konkret och givande som möjligt även utifrån er egen verksamhet.  
Ni ombeds därför att fotografera 6 bilder enligt listan nedan. Skriv ut dem i 2 
exemplar på en A4 (helst i färg) och ta med er till utbildningsdagen.  
 
1. Första intrycket in mot biblioteket (när man står inne i entrén) 
 
2. Valfri vy i barnavdelningen. 
 
3. En inspirationsmiljö eller temaexponering. 
 
4. En vanlig hylla/hyllavdelning. 
 
5. Exempel på skyltar där vi kommunicerar med besökaren 
 
6. Fasad 
 
OBS! Bilderna ska spegla hur det ser ut, så ni ska INTE "styla" innan bilderna tas. Om 
ni är flera från ett och samma bibliotek som deltar räcker det att en av er tar med 
bilder, så samordna gärna. 

 

 

Hitta till Missionskyrkan i Uppsala 
Adress: S:t Olofsgatan 40, Uppsala 
 
 
 

 
 


