
POP-UP-KURSSIEN IDEA    lv 2017-18 

Pop-up-kurssit ovat uusien kurssiaiheiden lyhyitä kokeiluita. Pop-up-kursseja 

suunnitellaan/perustetaan pitkin lukuvuotta ja niiden tarkoituksena on testata 

aiheiden kiinnostavuutta ja lanseerata uusia aiheita.  

Pop-up-kursseja markkinoidaan asiakkaiden tilattavissa olevalla Vanajaveden 

Opiston Uutiskirjeellä ja opiston nettisivuilla. Tämän lisäksi opiston facebook-sivuilla 

ja Instagramissa voi tiedottaa näistä kursseista. Postauksia voi myös jakaa 

henkilökohtaisissa somekanavissa. Lisänäkyvyyttä saa julisteilla opetustiloissa. 

Markkinointitavoilla halutaan totuttaa asiakkaat seuraamaan nopeammin vaihtuvaa 

kurssitarjontaa. 

Pop-upien suunnittelun ohjeistusta: 

- pop-up-kurssin nimen eteen kirjoitetaan Hellewissä POP-UP (tällöin pop-upit 

saadaan hakutoiminolla helposti esiin) 

- kurssien tuntimäärä 2-10 tuntia 

- kurssimaksut 0-30 € 

- opiskelijat voivat ilmoittautua etukäteen, mutta ei ole pakko. Paikalle voi tulla 

etukäteen ilmoittautumatta 

- kurssimaksujen kerääminen: 

o etukäteen ilmoittautuneille lähtee lasku (normaalit ilm. tavat) 

o paikalle ilmoittautumatta tulevilta kerätään käteismaksu liitteen ohjeen 

mukaan, jolloin opettaja tilittää toimistolle kerätyt maksut kurssin 

jälkeen 

 

 

 

 

 

 

 

Pop-upien ilmoittaminen tiedotukseen: 

- Vopin Uutiskirje pyritään lähettämään n. 1 x kuukaudessa/1½ kuukaudessa 

- kurssin suunnittelija ilmoittaa kurssit tiedottajalle kunkin kuukauden loppuun 

mennessä 

 

 

Liitteenä esimerkki Burleski-kurssin kuittisivusta. Tulostetaan ja leikataan kuitit 
viivoja pitkin lähes irti. Opettaja repäisee kuitin arkista ja kirjoittaa alaosassa 
oleville riveille maksajien nimet. Muita tietoja ei kerätä, jotta lyhyestä 
kurssikerrasta ei suttaantuisi liikaa aikaa. EI KERÄTÄ HENKILÖTUNNUKSIA.  
Pop-up-kurssien ilmoittautumislista kannattaa ottaa viime tingassa. 
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Burleski Workshop -kurssin kurssimaksu   15,00 € 
      alv 0 % 
 Vanajaveden Opisto  18.11.2017 
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Burleski Workshop 18.11.2017 
Käteismaksut vastaanotettu seuraavilta henkilöiltä: 
 
Nimi ______________________________ s-posti _________________________________ 
 
Nimi ______________________________ s-posti _________________________________ 
 
Nimi ______________________________ s-posti _________________________________ 
 
Nimi ______________________________ s-posti _________________________________ 
 
 
Käteismaksut kerätään vain niiltä osallistujilta, jotka eivät ole ilmoittautuneet etukäteen.  
Tämä lomake palautetaan rahojen kanssa VOPin toimistoon, repäise asiakkaalle kuitti. Kirjoita 
nimet selvästi, koska ne lisätään opiskelijarekisteriin. Sähköpostiosoitteen antaneille lähetetään 
kurssista palautepyyntö ja VOPin uutiskirje.  


