Partnerpaket & Exponeringstjänster
Varumärkesfrämjande möjligheter

Som partner till en, eller varför inte
flera av Svenska Mässans mässor,
mötesplatser och evenemang har du
möjlighet att glänsa extra mycket
och extra tydligt.
Tack vare Svenska Mässans alla tusentals utställare och
besökare har sponsring- och partnerskap på våra evenemang
och mässor blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från andra och
befästa sin ställning som ett marknadsledande, nyskapande
och innovativt företag.
På Svenska Mässan ser vi våra partnerskap som ett ömsesidigt
förhållande där det finns utrymme att forma innehåll,
kommunikation och marknadsföring tillsammans. Vi erbjuder
ett antal allmänna paket men kan också, tillsammans med dig,
utforma paket som skräddarsys enligt dina önskemål. Oavsett
om det gäller marknadsföring, synlighet, varumärkeslansering
eller om du helt enkelt vill ge besökarna något konkret att ta
med sig. Tillsammans skapar vi en plattform som passar just
dig, ditt företag och din budget perfekt.
Utöver våra olika partnerpaket erbjuder Svenska Mässan
också en mängd lukrativa exponeringstjänster som både ökar
din exponering på mässan och förbättrar det kommersiella
resultatet av din medverkan.
Vissa tjänster är exklusiva och kan endast bokas av en eller ett
fåtal företag, andra kan användas av flera.

Möjligheter - planera för ett
riktigt bra evenemang och mässa
Här följer ett axplock av alla möjligheter vi kan erbjuda.
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EXPONERINGSMÖJLIGHETER PÅ PLATS
Vi hjälper er att
planera den bästa
exponeringen och
marknadsföringen
utifrån era behov
och möjligheter.
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ScenSponsor (Superbrandscenen)
Vi erbjuder möjligheten att bli Scensponsor på Scanpacks Superbrandscen som är placerad
centralt i mässhallen på bottenvåningen. En möjlighet att kunna medverka med en mycket
stark position och prioriterat engagemang i Scanpacks seminarieprogram

Exklusiv medverkan
Marknadsföring och exponering innan Scanpack
-

Er Logo/namn på prioriterad plats på Scanpacks hemsida, med
länk till egen dedikerad hemsida.

-

Er logo/namn i Scanpacks digitala nyhetsbrev, över 40 000
mottagare.

-

Redaktionell text, artikel i Scanpacks nyhetsbrev innan mässan.

-

Er logo/namn presenterad i tryckt mässtidning i samband med
presentation av seminarieprogrammet till Superbrandscenen.
Exponering under Scanpack

-

Roll-ups vid scenområdet

-

Logga alt. bilder, film, rörligt material på scenens storbildsskärm.

-

Möjlighet att scanna besökare till scenområdet.

-

Utdelning av material, erbjudande-, reklamblad,
konferenspåse/väska, give-aways till besökarna på plats, lägga på
stolar etc (produktion ingår ej).
PRIS
Tisd-Onsd: 100 000:Torsd-Fred: 100 000:Hela mässperioden (4 dagar) : 150 000:-

Lanseringspaket
Planerar ditt företag att lansera en ny produkt eller kommer ni att göra det i samband med
genomförandet av mässan? Investera i vårt Lanseringspaket som ger en kraftfull
exponering mot branschen.

Exklusivt för ett företag
- Medverkan i ett nyhetsbrev från Scanpack med information
om er lansering. Kan antingen skrivas som en ren
produktpresentation eller i intervjuform.
- Artikel, notis i mässans officiella mässtidning.
- Information i mässans app, på webbsida, etc.
- Eget broschyrställ för informationsmaterial i
informationsdisken på mässan.

PRIS
30 000:-

Cafésponsor
Exklusivt för ett företag/café
Exponera ditt företag i någon av våra välbesökta restauranger i
mässhallarna. Var med och syns på bland annat:
- Brickunderlägg
- Skyltar
- Bordsryttare och servetter
- Plats för roll-ups
(produktion ingår ej)
Bara fantasin sätter gränserna för var och hur ni kan synas –
självklart diskuterar vi gärna andra spännande lösningar och
exponeringsmöjligheter.

Partner Branschfest
Bli exklusiv partner till mässans branschmingel. Här kan du på ett enkelt sätt marknadsföra
och exponera ditt företag där affärer görs under avslappnande och trevliga former.
Scanpacks branschfest arrangeras den 24 oktober 2018

Exklusivt för ett företag
Maximal exponering under genomförandet av
branschminglet.
- Plats för roll-ups, dela ut erbjudande-, reklamblad, giveaways, etc. (Eget material medtages, produktion ingår ej).
- Logga på program- alt. menyblad.
- 10 st branschmingelbiljetter.
- Omnämnande av företag, företagsnamn i samband med
presentationer och uppträdanden.
- Logga i alla sammanhang där branschminglet marknadsförs
innan och under genomförandet av mässan (t ex biljett,
annonser, app, webbsida, skyltar, ”utrop”, på meny-,
programblad, etc).
PRIS
75 000:-

DIGITALA KANALER

Svenska Mässans app
89%

av besökarna som går på konferenser och
mässor anser att en app underlättar besöket

Nu finns Svenska Mässans app. Ytterligare ett sätt för
mässans besökare att få en mer kvalitativ upplevelse
på Svenska Mässan. Med hjälp av appen kan
besökarna navigera sig på mässgolvet, köpa biljetter,
se konferensprogram och utställarförteckning,
upptäcka produktnyheter, få mässerbjudanden och
mycket mer.
Detta är ett utmärkt sätt för dig att marknadsföra ditt
varumärke och leda trafik till din monter/aktivitet på
mässan eller konferensen.

Tre exklusiva placeringar erbjuds
Splash - hela sidan direkt efter att mässans logo
visas. Ligger ca 5 sek.
En plats/period. PRIS: 25 000:Annons i toppen på hemvyn - sidan efter splashen
där användaren kan titta på t ex. programpunkter,
öppettider, kartan biljetter mm.
Max tre platser/period. PRIS: 8 000:Plats för logo under informationsvalen på hemvyn
och på mässkartan. Den länkar vidare till kartan och
visar vägen till er monterplats om användaren är på
mässan. I annat fall länkar den vidare till era
företagsuppgifter eller till er webbsida.
Max åtta platser/period. PRIS: 5 000:-

DIGITALA KANALER

Digitala skärmar och projektorer
På Svenska Mässans moderna, exklusiva och
strategiskt placerade storbildsskärmar och
videoväggar har du möjlighet att exponera ditt
företag med såväl redaktionellt material som fasta
och rörliga bilder. Allt efter dina önskemål och
behov.
Färdigproducerat material levereras enligt
överenskommelse direkt till oss.
Mobila skärmar
PRIS: 10 000:-/skärm

10 st 55”skärmar

Videovägg stora entrén, Entré 5

Laserprojektor entré 5

Max fem företag/period: PRIS 25 000:-

Max fem företag/period. PRIS 25 000:-

DIGITALA KANALER

Registrering biljett online
Merparten av Svenska Mässans fackbesökare registrerar sitt besök och skriver ut sin
mässbiljett-, badge innan sitt besök. I samband med registreringsförfarandet finns möjlighet
till exponering av ditt företag. Både på mässans registreringssida samt i bekräftelsemejl.

PRIS: 35 000:-

TRYCKTA KANALER

Mässtidning

Annonsera i mässans egna tidning-, mässbilaga. Tidningen presenterar
redaktionella artiklar-, innehåll, information om seminarier, föreläsare
och aktiviteter, hallskiss, utställare, mm.
Mässtidningen distribueras bl a via mässans besökarregister, som bilaga
i Dagens Industri, på evenemang, kundbesök och finns på plats och
delas ut i entréhallar på mässan, informations-, registreringsdisk och på
andra strategiskt väl utvalda platser i vår anläggning.
För mer information vänligen kontakta OP Communication som ansvarar
för planering och produktion av Scanpacks Mässtidning.
Natalie Rosenberg
natalie@opcommunication.se
08-408 078 29

Mässkarta
Mässkartan är ett ovärderligt hjälpmedel för mässbesökaren.
Den finns i alla entréer och hjälper besökaren att hitta rätt bland
alla utställare, medverkande företag och aktiviteter.
PRIS LOGOTYPE 2500:(max 50 företag)
Kontakta Pernilla Sandberg
pernilla.sandberg@svenskamassan.se

TRYCKTA KANALER

Skyltar

Exponera ditt företag på väl synliga skyltar strategiskt
placerade runtom i vår anläggning och i mässhallen
(produktion ingår).

GOLVEXPONERING
Huvudentré
2 st (150 x 100 cm) framför kassorna 20 000 kr
2 st (150 x 100 cm) bakom kassorna 20 000 kr
Hall A
4 st (200 x 100 cm) i ingången till hall A 20 000 kr
6 st (200 x 100 cm) inne i hall A 30 000 kr
Hall B
8 st (200 x 100 cm) i ingången till hall B 40 000 kr
12 st (200 x 100 cm) inne i hall B 60 000 kr
Hall C
5 st (200 x 100 cm) i ingången till hall C 25 000 kr
6 st (200 x 100 cm) inne i hall C 30 000 kr
Hall D
6 st (200 x 100 cm) inne i hall D 30 000 kr
Hall E
6 st (200 x 100 cm) inne i hall D 30 000 kr

För fler förslag på placering och möjligheter kontakta
oss.

Exponeringsmöjligheter på plats
Vi hjälper er att planera den bästa exponering och marknadsföringen utifrån era
behov och möjligheter. Resultat – tydligare synlighet, ökade
försäljningsmöjligheter och ökad trafik till er monter.

Badgar- och badgeband

Ditt företags logotyp exponeras på det band som fästs på besökarnas entrékort
och som alla besökare bär runt halsen (produktion ingår ej).
PRIS 60 000:-

Välkomstpåse

Ditt företags reklampåse inkl. innehåll delas ut till besökare i entrén. Ett unikt
tillfälle för exponering av ditt företag och varumärke samt att dela ut
information, give-away el dyl. Material ingår ej.
PRIS 60 000:-

Toalettreklam

Exponera ditt företag på insidan av toalettdörrarna på alla toaletter på plan 1
och plan 2
PRIS 45 000:-

Garderob -

Exponeringsskylt med budskap över, i garderob inkl. utdelning av material i
samband med att besökare lämnar in/hämtar ytterplagg, väskor.

Dekaler entré

Exponera ditt företag på sväng-, snurrdörrar i mässentrén (produktion ingår).

Flaggor entré

Exponera din företagsflagga utanför entrén under mässans genomförande
(produktion ingår ej).
PRIS 10 000:-/flaggstång

Exponeringsmöjligheter på plats
Vill du synas på Gothia Towers?

Se till så att alla som bor på Hotel Gothia Towers håller i ditt
företagsnamn varje dag! Nyckelkort och nyckelkortshållare delas ut till
övernattande hotellgäster vid ankomst. (produktion ingår).
PRIS: Nyckelkort 65 000:- (till hotelrummen under mässan)
Nyckelkortshållare 65 000:-

Dörrhängare

Ditt företags exponeras på Hotel Gothia Towers dörrhängare (produktion
ingår).

Välkomstsida intern-TV

Ditt företag exponeras på Hotel Gothia Towers intern-TV på samtliga
hotellrum.

Kontakta:

Pernilla Sandberg
031-708 82 39
pernilla.sandberg@svenskamassan.se
Anna Lena Friberg
031-708 80 68
annalena.friberg@svenskamassan.se

