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EXPOXTRA

I samarbete med

www.promotion-massan.com
#promotionmassan

KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA

Promotionmässan
Vi har ett antal färdiga partnerpaket, men kan också samarbeta
med dig för att utveckla ett
paket som skräddarsys enligt ditt
företag och dina målsättningar.
Oavsett om det gäller synlighet,
produktlansering eller om du helt
enkelt vill ge varje besökare något
konkret att ta med sig.

www.promotion-massan.com

PARTNER PROMOTIONGALAN
Galasuccé med guldkant
Promotiongalan blev en omedelbar succé. Under
mässans öppningskväll fylldes anrika Nalen i
Stockholm med närmare 350 förväntansfulla
gäster från hela landet för att delta på galamiddagen och prisutdelningen. Kvällens artister var
inga mindre än discostjärnorna Alcazar.
Som partner till Promotiongalan syns ert företag i alla
sammanhang där galamiddagen marknadsförs.
Ni marknadsförs som partner:
Er företagslogotype i e-postkampanj mot besökare.
Synlighet som partner i nomineringsfilmerna vid
prisutdelningar.
Marknadsföring på webbsidan.
Synlighet med partnerlogotype på ”fotoväggen”
i entrén.
2 st roll-ups eller beachflaggor utanför entrén.
Logotyp på mässans allmänna skyltar där minglet
nämns.

•
•
•
•
•
•

Pris: 25 000 kr
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SCENPARTNER

Som scenpartner är du synlig där besökarna samlas,
sitter ner och får inspiration.

•
•
•

Maximal exponering i mässans scenområde, t ex
vepor, roll-ups, dela ut reklamblad, give-aways etc
Logga i alla sammanhang där seminarierna
marknadsförs inför mässan, annonser, webbsida etc
1 talartid på mässan ” (ej kommersiellt budskap/
företagsreklam)

Detta erbjudande är begränsat till maximalt ett företag.
Pris: 20 000 kr
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FLER TJÄNSTER...
The Wall

Digital bildskärmsvägg, bestående av 28 seriekopplade skärmar, där du kan få ut ditt budskap till
mässans alla besökare. Budskapet begränsas till
20 sekunder och bör innehålla bild och text som
huvudsaklig informationsbärare. (Visning minst var
160 sekund). Kontakta oss för mer information.
Erbjudandet är begränsat till max en utställare.
Pris: 20 000 kr

Projicering på vägg

Sampling staff

Pris: 12 000 kr

Pris: 7 000 kr per säljare som går runt på mässan.

Exklusiv möjlighet att projicera ett rullande budskap
på väggen över vänstra garderoben, 3 projektorer.
Format: varje bild 1366 x 768 pixlar.

Här får ert företag chansen att dela ut varuprover
i entrén och mässans gångar.
Begränsat antal företag, max 3 st.

Företagsflagga vid
huvudentré och vid E4
Låt er företagsflagga vaja i vinden.
5 st utanför mässans entré och/eller
10 st vid E4. Format: 2,6 x 1,7 m.
Pris: 2 500 kr/flagga

Band till besökar-/utställarbrickor

Gör ert företag synligt för mässans deltagare genom att annonsera
på banden till besökar-/utställarbrickorna. Under tre dagar kommer
ert budskap vandra runt i mässlokalen.
Pris: 20 000 kr
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2017

BANNERS I NYHETSBREV TILL BESÖKARE

Fullbreddsbanner

Promotionmässan skickar ett flertal nyhetsbrev som når besökare – ta chansen att
annonsera i dessa med en banner! Annonsen
länkas till vald adress. Statistik på antal klick
får du efter kampanjen
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Pris: 6 000 kr för 2 utskick

Redaktionell banner

Annonsera i nyhetsbreven med en redaktionell
banner med text och bild! Annonsen länkas till
valfri adress. Statistik på antal klick får du efter
kampanjen. Ensamrätt går inte att köpa.
Format: 270 x150 pixlar (Text max 250 tecken)

Banner
600x90

Pris: 6 000 kr för 2 utskick
Banner
270x150
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Text max 250 tecken

TOALETTER, ÖVRE PLAN
Klisterdekal på glasvägg vid
ingång till dam och herrtoaletter
Exklusiv företagsexponering t ex företagslogo/
produktlansering. Format, maxmått: 113B, 175H.

WC-skyltar
På respektive dam/herrtoalett finns totalt 50 st
reklamplatser för A3-affischer med valfritt budskap/reklam.

Klisterdekal på toalettspegel
Exklusiv företagsexponering, t ex företagslogo/
produktlansering.
Format: Stora spegeln på herrtoalett, maxmått i
cm: 530B x 75H. Lilla spegeln på herrtoalett, maxmått i cm: 250B x 74H. Stora spegeln på damtoalett, maxmått i cm: 775B x 74H. Lilla spegeln
på damtoalett, maxmått i cm: 225B x 74H.

Skyltar på WC-stol och på
papperskorgar

Paketpris: 20 000 kr
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I MÄSSHALLEN
Exponering gångmatta

Produktexponering

Visa er marknadsföring i mässgångarna, format 1x2 m.

Visa upp era produkter på skyltdockor, underbelysta podier eller på en egen konstruktion.
Ta kontakt med oss för att diskutera era idéer.

Pris: 5 000 kr för 2 golvskyltar.

Pris: 5 000 kr

Projicering på vägg
över caféet

Exklusiv möjlighet att projicera ett
rullande budskap på väggen över
caféet i mässhallen, 2 projektorer.
Format: varje bild 1366 x 768 pixlar.
Pris: 10 000 kr
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MER INFORMATION...

Resultatet blir fler besökare till er monter, tydligare
synlighet på mässan samt ökade försäljningsmöjligheter!
Vi vet att varje enskilt företag har specifika mål och
behov. Därför kan vi skräddarsy våra paket enligt vad
ditt företag avser att uppnå, oavsett om det gäller
marknadsföring, att stärka företagsprofilen eller skaffa
ökad synlighet.
Kontakta gärna oss för mer information:

Annika Karlsson, Sales Executive,
telefon 08-506 650 53
annika.karlsson@easyfairs.com

OBS! I priserna ingår ej produktion, montering samt moms och ev. reklamskatt. Dock ingår personalkostnad för
personal som delar ut material. Förbehåll för godkännande av innehåll/budskap.
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