EXPO
XTRA

PÅ MALMÖMÄSSAN

XTRA MÖJLIGHETER
Vi har tagit fram en serie tjänster som förstärker ditt mässdeltagande och som
underlättar för besökaren att komma ihåg din monter, ditt företag och dina
erbjudanden. Oavsett produkt, tjänst eller idé. Vi kallar det Expo Xtra.
I den här presentationen kan du läsa mer om de vanligaste Expo Xtra-tjänsterna
på MalmöMässan. Mer information om hur du bäst nyttjar
dem för din mässa, får du av våra projektteam.
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ENTRÉHALLEN
Garderoben

Digital skärm huvudentré

Bli dagens hjälte och bjud besökarna på gratis garderob i ditt
namn. Klä garderobspersonalen i dina brandade kläder och
passa även på att ge alla besökare din flyer när de hänger av
sig i garderoben.
Inkl. bjuda på
garderob: offert
Pris enbart branding: 20 000 SEK

Exponera ditt företag/produkt på bästa plats
på vår digitala skärm i entrén.

Klisterdekal på entrégolvet

Reklampåse

Exponera ditt företag/produkt på klisterdekal på golvet i entrén.

Lägg era företagsprofilerade påsar vid entréerna
till mässhallen.

Format: 1x2 m
Pris inklusive produktion: 15 000 SEK

Exklusiv vepa ovanför entrédiskarna
Format: Enkelsidigt tryck, 6,0 x 0,7 m
Pris inklusive produktion: 15 000 SEK

Pris: 30 000 SEK

Pris: 10 000 SEK

Entrépersonalen bär ditt
företags profilkläder
Pris: 20 000 SEK

www.easyfairs.com

ENTRÉHALLEN
Rollup
Pris exklusive produktion:
5000 SEK

Synlighet i mässguiden

som delas ut till samtliga besökare
Pris 1 helsida: 5000 SEK
Sponsra hela guiden: 15 000 SEK

Exponeringsyta
Fånga besökarnas uppmärksamhet direkt i entrén genom
att visa upp ditt företag på en utställningsyta i entréhallen.
(Obemannad)
Format: Ytan är 3x3 meter, maxhöjd 2 m (matta ingår)
Pris: 25 000 SEK

Exponering på vägg
Kommunicera ditt företags budskap på en skylt i entréhallen.
Detta är en exklusiv exponeringsmöjlighet och alla besökare
kommer att passera denna plats.
Format: 3x2,5 m
Pris inklusive produktion: 15 000 SEK

Band till besökarbrickor
Exponera ditt företag/produkt på banden
till besökarbrickorna.
Pris exklusive produktion: 35 000 SEK

EXKLUSIVT TILL ENDAST EN UTSTÄLLARE

Welcome pack

Ditt företags reklampåse med innehåll delas ut i entrén till
samtliga besökare. Easyfairs står för personal för utdelning.
Pris exkl produktion av påsen.
sponsorn fyller själv påsen med innehåll 35 000 SEK

Dela ut broschyrer

Erbjudandet är begränsat till maximalt
tre utställare per mässa.
Max en person som delar ut per företag.
Pris exkl produktion 15 000 SEK
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EXKLUSIVT TILL ENDAST EN UTSTÄLLARE

TOALETTER I ENTRÉHALLEN
WC-skyltar
På respektive dam/herrtoalett finns det reklamplatser för
affischer med valfritt budskap. Format: A4.

Klisterdekal på toalettspeglar
Pris inklusive produktion: 15 000 SEK

Pris inklusive produktion: 15 000 SEK

I MÄSSHALLEN
Digital skärm mässhall

Exponering gångmatta

Exponera ditt företag/produkt på digital skärm ovanför
utgången i mässhallen.

Visa er marknadsföring i mässgångarna.

Pris: 20 000 SEK

Format: 1x2 m Pris inklusive produktion 1 st: 15 000 SEK
Format: 1x2 m Pris inklusive produktion 5 st: 45 000 SEK

Projicering på vägg i mässhallen

Nu har du möjlighet att projicera ditt företags
budskap på väggen ovanför ingångarna till
kongressalarna inne i mässhallen.
Format: Ca 5 x 2,5 m, 3 platser
Pris: 15 000 SEK
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MARKNADSFÖRINGSYTOR UTOMHUS
Exponeringsyta utanför entré

Företagsflagga utmed mässans fasad

Exklusiv företagsexponering utanför mässhallens
huvudentré.

Låt er företagsflagga vaja i vinden. 3  st utanför mässans entré.

Pris: 20 000 SEK (4 kvm), vid större yta: offert

Pris exklusive produktion: 10 000 SEK

Format: 2,6x1,7 m

Klisterdekal på entrédörrarna
Entrédörrarna är ett säkert ställe att synas och utgör det
första säljstoppet när alla är på väg in till mässan. Tag tillfället
i akt att visa upp ditt företag så hjälper du besökaren att
hitta till just dig inne på mässan.
Format: 1 snurrdörr med 3 glasrutor, totalt 6 klisterdekaler
Pris: 15 000 SEK

DIGITALA MARKNADSFÖRINGSYTOR
Nyhetsbrev – Banner
Ta chansen att annonsera i mässans nyhetsbrev. Annonsen
länkas till vald hemsida. Statistik på antal klick får du efter
kampanjen. Annonsen samsas med mässans huvudbudskap och
eventuellt andra annonsörer. Ensamrätt går inte att köpa.
Annonseringsperiod: Enligt ök.
Format: 600x90 px. 270x150 pixlar (Text max 250 tecken).
Pris: 5 000 SEK/Gång

Annonsplats på bekräftelsemail
När besökarna till mässan bokar sina biljetter via Internet
får de en biljett med övrig information om öppettider m m.
Intill den generella informationen finns utrymme att
annonsera på. Biljetten skriver besökaren ut hemma eller
på kontoret och tar med till mässan.
Annonseringsperiod: Enligt ök. Format: 340x160 px
Pris: 20 000 SEK
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Banner, 600x90
Banner
270x150

Text max 250 tecken

