Kistamässan 15-16 januari 2019

Hej,
Vad roligt att ni ska delta som utställare på Upphandlingsdagarna 2019! I detta dokument
har vi samlat information som är bra för er att ha koll på inför ert deltagande.

DemoDrive- Nytt för i år!
Ni som utställare har chansen att hålla schemalagda föreläsningar/demos/Q&A i er monter.
Detta marknadsförs som en egen del i konferensprogrammet och bidrar ett än mer levande
och givande utställarområde samt ökar trafiken till er monter. Tiden för detta är max 15 min
och är på en förbestäm utsatt tid. Möjligheten ges under båda dagarna och marknadsförs på
Upphandlingsdagarnas webb samt i programmet på plats.
Kostnadsfritt.
Vid intresse, meddela och skicka oss följande:
• En titel som fångar intresse
• En kort beskrivning av er DemoDrive på ca 70st ord.
• En inspirerande bild
Deadline 10/12. Men ju fortare vi får ert material, ju mer utrymme hinner ni få i vår
marknadsföring.
Materialet skickas till: Robin Lönander, Robin.Lonander@easyfairs.com

Marknadsföringsmaterial - Berätta att ni är på plats!
På vår webb kan ni ladda ner banners och mailsignatur som ni kan använda i er egen
marknadsföring. Vi uppmanar er att använda dessa för att vi tillsammans ska kunna öka
spridningen av konferensen och locka ännu fler deltagare! Vid speciella önskemål hjälper vi
er gärna att ta fram material.
Allt marknadsföringsmaterial hittar ni här: Marknadsmaterial
Specialönskemål om marknadsmaterial skickas till: Robin Lönander,
Robin.Lonander@easyfairs.com

Workman – är er monter redo?
Har ni beställt teknik till er monter? Workman Event tillhandahåller all teknik på mässan och
vill ha er beställning i god tid. För mer information, kontakta Marcus Sundström på
marcus.sundstrom@workman.se
Har ni monterbyggare? Vänligen kontakta Marcus Sundström på Workman Event om ni
kommer att använda er av egna monterbyggare. Monterbyggarkorten hämtas på plats
samma dag.
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Internet på Kistamässan - vill ni ha egen anslutning?
Endast nätverksutrustning som tillhandahålls av Kistamässan är tillåten att använda under
mässan. Egna trådlösa routrar och nätverk samt annan sändande radioutrustning är alltså ej
tillåten då dessa kan störa Kistamässans nätverk. Kistamässan erbjuder sina kunder och
utställare trådbunden (LAN) och trådlös (WIFI) anslutning till Internet. Den trådbundna
anslutningen beställs i förväg genom Marcus Sundström på Workman:
marcus.sundstrom@workman.se
Ni hittar mer information här: Trådbunden och trådlös anslutning till Internet på
Kistamässan.

Utställarregistrering
Ni måste i förväg anmäla den personal som kommer delta under konferensen.
Ni anmäler den personal som ingår i ert monterpaket här: Utställarregistrering
Basic paket och New Brand Street innehar 2 st biljetter.
Kunskapspartner innehar 3 st biljetter.
Önskar ni extra deltagare från er organisation kan ni köpa till dessa här:
Utställare extra. Extra utställare kostar 3900 kr exkl. moms.
Basic paket och New Brand Street kan köpa till 3 st biljetter.
Kunskapspartner kan köpa till 10 st biljetter.
Samtliga av dessa biljetter ger tillgång till hela konferensen, förtäring samt bankettmiddag.

Scanning- skippa visitkorten
Vi erbjuder er som utställare möjligheten att samla personinformation genom att scanna
deltagarnas namnbrickor med vår kostnadsfria mobilapp. Ni slipper fråga efter visitkort och
får enkelt tillgång till kontaktlistor samlade på ett ställe. Önskar ni använda denna funktion,
vänligen kontakta projektkoordinator Robin Lönander, robin.Lonander@easyfairs.com
Deadline: 17 december.

Montercatering:
Vår restauratör KM Restauranger innehar mat- och alkoholtillstånd i våra lokaler. Vill ni
beställa något eller har frågor gällande detta, vänligen kontakta KM Restaurangen på 072
858 68 79 eller montercatering@kmgroup.se
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Hotellerbjudanden
Ta del av hotellerbjudanden speciellt för Upphandlingsdagarna. Erbjudandena gäller endast
till den 15 december.
Comfort Hotel Kista - Helt nybyggt och endast 5 min promenad från Kistamässan. Boka här.
Scandic Victoria Tower - Fräscht hotell i direkt anslutning till Kistamässan. Ange bokningskod
D000037704 för 10 % rabatt. Boka här.
Connect Hotel Kista - Fint hotell några minuters gång från Kistamässan. För att ta del av
rabatt måste bokning göras via mail eller telefon: reservation@connecthotels.se, + 46 8 42
00 3000. Uppge bokningskod: 062488.

Frågor? Tveka inte att kontakta oss:
Josefin Holmberg
Projektledare:
08 506 650 43
josefin.holmberg@easyfairs.com

Robin Lönander
Projektkoordinator
08-506 650 84
robin.Lonander@easyfairs.com

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

Gisela Henriksson
Sales Executive
gisela.henriksson@easyfairs.com
08-506 650 91

Workman
Marcus Sundström
marcus.sundstrom@workman.se
08 410 356 87

