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Information om Bruxeventen
Under april månad kommer diverse roliga och underhållande event att anordnas ute på
Stockholms gator för att underlätta och förgylla säljandet av Bruxen. För att uppmuntra er
byggare att sälja Bruxen så kommer de lag som deltar mest på dessa aktiviteter och även
lägger ner lite engagemang att belönas mångfaldigt. De kommer bland annat belönas med
en Bruxfest i deras ära. Eventen anordnas för att sporra och göra det roligare för er byggare,
men hur många Brux ni säljer är helt upp till er. Vi föreslår att ni tar chansen att sälja Brux
just under dessa event, det är det de är till för! Mer information om Bruxeventen kommer
löpande och kommer framförallt att kommuniceras via Quarnevalens sociala medier, så håll
utkik där! Nedan följer även en övergripande beskrivning av om Bruxevent.
Syfte:
Syftet med dessa Bruxevent är givetvis att underlätta och hjälpa er byggare att sälja Bruxen.
Detta görs såklart på ett quul och kreativt sätt! Syftet med att sälja Bruxen är i sin tur att
man skall kunna finansiera sitt deltagande i Quarnevalen. Om man lägger ner lite tid och
engagemang i att sälja Bruxen så får man med andra ord en veckas byggande, Öltältet och
Slutfesten och mycket mer till det ringa priset av lite ansträngning!
Representanter för Quarnevalen:
Som säljare av Bruxen representerar man varumärket Quarnevalen och givetvis även sig
själv. Detta är väldigt viktigt att tänka på, speciellt när man lämnar sin högskolas eller
universitets trygga campusområde och beger sig ut i verkligheten. Varje enskild byggare som
säljer Bruxen bör tänka på hur man framställer sig själv på stadens gator och på sociala
medier, så att detta inte ger Stockholms invånare en negativ syn av Quarnevalen eller
studenter som helhet. Svea Rikes lagar gäller även självfallet under Bruxeventen och för
övrigt alltid, så dessa ska självfallet inte överträdas. Var en god representant för dig själv, för
Quarnevalen och för studentstockholm!
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Datum:
Nedan följer alla viktiga datum för Bruxeventen:
•
•
•
•
•
•
•

6 april: Bruxsläpp
7-9 april
14 april
18 april
27-29 april
1 maj
5 maj: Bruxfesten

Hur deltar man i dessa event?
Datumen för Bruxeventen finns ovan, dessa är bra att lägga på minnet. Exakt tid och plats
kommer att kommuniceras via Quarnevalens webbsida och Facebook-sida. Till varje event är
det bara att dyka upp för att delta, ingen föranmälan krävs.
Samla poäng:
För att göra det mer intressant att delta i dessa event kommer varje bygglag att samla
poäng, så kallade Bruxpoäng. Man kommer alltså med andra ord att tävla tillsammans med
sina kamrater i ens bygglag. Varje event ger en viss poäng om man deltar och en vissa poäng
om man även engagerar sig under eventet och deltar på ett aktivt sätt. De lag som i
slutändan har lyckats skrapat ihop flest Bruxpoäng efter sista Bruxeventet kommer belönas
med att få gå på den episka Bruxfesten den 5 maj i Öltältet. Hur många Brux varje lag säljer
är inget som mäts, men vi uppmanar givetvis alla byggare att passa på att sälja så många
Brux som möjligt under Bruxeventen.
Bruxfesten:
De lag som är med och engagerar sig mest under Bruxeventen kommer belönas med att få
gå på Bruxfesten. Denna fest är helt ny för i år och är inget som anordnats tidigare.
Bruxfesten kommer ske den 5 maj i Öltältet innan dess att det öppnar för allmänheten och
övriga deltagare. Mer information om Bruxfesten kommer komma ut under april och maj
månad.
Övrigt:
För mer information och säljtips är man alltid välkommen att kontakta Säljchef Linus Wåreus
via telefon, mail eller fax.
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