KISTAMÄSSAN 31 JANUARI - 1 FEBRUARI 2018

EXPO XTRA
Marknadsföringsytor och
reklamplatser på Kistamässan

KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA

På Kistamässan anstränger vi oss för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för det personliga mötet; från lokaler,
parkeringar, kommunikationer till upplevelser som stimulerar
alla sinnen. Och som gör intryck som varar länge.
Därför har vi 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 och
det innefattar:

• Marknadsföringsytor; t.ex. exponering på webb, vepor,
•
•

nyhetsbrev, annonser och skyltar
Mervärdestjänster; t.ex. utvärderingar, workshops,
personal med skräddarsydda uppgifter, talartider på
konferenser, TV-/webb-sändningar
Skräddarsydda partner- och sponsorpaket

För att lyckas på mässor är det många delar som samverkar:
inbjudan, aktiviteter, montern, monteragerande och inte
minst uppföljningen. Tillsammans ska de leda till att ditt
deltagande på mässan utmynnar i personliga möten som
på kortare eller längre sikt gynnar ditt syfte och dina mål.
En fungerande helhet som gör att du blir ihågkommen
efter mässan.
I den här presentationen kan du läsa mer om de mest
förekommande tjänsterna inom Expo Xtra på Kistamässan.
Mer information om hur du bäst nyttjar dem för din mässa,
får du av våra projektteam.

Det finns attraktiva marknadsföringsytor på flera platser på Kistamässan.
Vi har kategoriserat dem i geografiska grupper, entré ute, entré inne,
utanför hallarna och i hallarna samt internet och nyhetsbrev.

www.upphandlingsdagarna.se

DIGITALA MARKNADSFÖRINGSYTOR
NYHETSBREV

MARKNADSFÖRINGSYTOR
UTOMHUS
Produktexponering utanför
huvudentrén

Fullbreddsbanner
Annonsplats i mässans nyhetsbrev. Annonsen samsas med
mässans huvudbudskap och eventuellt andra annonsörer.
Ensamrätt går inte att köpa på den här platsen. Begränsat
antal platser.
Annonseringsperiod: 2 nyhetsbrev.
Format: Enligt ök.
Pris: 8 000 kr

Exponera er produkt utanför entrén.
Pris: Kontakta oss för separat prislista.

Redaktionell banner
Ta chansen att annonsera i mässans nyhetsbrev. Annonsen
länkas till vald adress. Statistik på antal klick får du efter
kampanjen. Annonsen samsas med mässans huvudbudskap och
eventuellt andra annonsörer. Ensamrätt går inte att köpa på
den här platsen. Begränsat antal platser.
Annonseringsperiod: Enligt överenskommelse.
Format: 600 x 90 pixlar.
Pris: 8 000 kr
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Moderator Rickard Olsson öppnar
Upphandlingsdagarna 2018
Rickard Olsson är en välkänd tv-profil, även mycket uppskattad som seriös moderator och lättsam konferencier.
I år är han även nominerad i kategorin årets moderator.
Han är en av Sveriges mest uppskattade programledare och
just nu leder han frågeprogrammet ”Vem vet mest” i SVT.
Tidigare har Rickard lett program som Bingolotto, Nyhetsmorgon och Söndagsöppet. Med en stor portion värme och
glimten i ögat fångar han publikens uppmärksamhet.
Richard har en bred kompetens och har även behandlat
upphandlingsfrågor galant då han tidigare modererat SOIs
årskonferens 2015.

600 x 90 pixlar.

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

www.upphandlingsdagarna.se

ENTRÉTORGET,
ÖVRE PLAN

INNANFÖR ENTRÉN
Digitala skärmar i entrén - The Wall
Digital bildskärmsvägg i huvudentrén, format 485 x 274 cm.
Skylten består av 16 st seriekopplade 55”skärmar som hanterar full HD, 1920 x 1080 pixlar. Här kan du visa ditt budskap
till mässans alla besökare med bilder eller filmer.
Format: 1920 x 1080 px
Pris: 25 000 kr

Digitala skärmar på väggen
vid hallentréerna

6 st tvillingskärmar ovanför hallingångar och garderober.
Varje skärm: 1920x1080px
Pris: 7 000 kr

Profilering på entrégolv

Exponera ditt företag/produkt på klisterdekal på
mässgolvet.
Format: 1 x 2 m
Pris: 5 000 kr

Reklampåse

Lägg era företagsprofilerade påsar vid den ena eller båda
entréerna till mässhallen.
Pris: 19 000 kr

Exponering gångmatta
Visa er marknadsföring i mässgångarna. Budskapet visas
under ett skydd av en plexiglasskiva.
Format: 1 x 2 m.
Pris: 5 000 kr

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

www.upphandlingsdagarna.se

ENTRÉTORGET, ÖVRE PLAN
Vepa över garderob

Övre plan över stora garderoberna. Tryck önskat budskap/
företagsexponering.
Format: Enkelsidigt tryck, 6,0 x 2,5 m.
Pris: 8 500 kr

Rollups vid rulltrappan
Placeras vid rulltrappan.
Pris: 7 000 kr

Rollups vid hallentréerna
Placeras vid ingångarna till mässan.
Pris: 7 000 kr

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

www.upphandlingsdagarna.se

TOALETTER, ÖVRE PLAN
WC-skyltar

På respektive dam/herrtoalett finns totalt 50 st reklam-platser för A3-affischer med valfritt budskap/reklam.
Format: A3
Pris: 7 000 kr

Klisterdekal på glasvägg vid ingång
till dam och herrtoaletter

Exklusiv företagsexponering t ex företagslogo/produktlansering. Maxmått: 113B x 175H
Pris: 7 000 kr

Klisterdekal på toalettspegel

Exklusiv företagsexponering t ex företagslogo/produktlansering
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
Pris: 7 000 kr

Hela paketet: 18 000 kr

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

www.upphandlingsdagarna.se

ÖVRIGT
Konferensrum

Band till besökarbrickor
Exponera ditt företag/produkt på banden till besökarbrickorna.

Hyr konferensrum i samband med mässan.
För offert: kontakta: annika.karlsson@easyfairs.com

Pris: 10 000 kr

Sponsra fika/lunchpaus/bordsvatten
Bjud konferensgästerna på fika och/eller lunch och exponera
ert företag samtidigt.
För offert: kontakta: annika.karlsson@easyfairs.com

Sponsra block och pennor

Sponsra med block och pennor till konferensen
Pris: 15 000 kr

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

www.upphandlingsdagarna.se

