
INFÖR ERT MÄSSDELTAGANDE

För att du ska kunna optimera ditt företags 
mässdeltagande har vi sammanställt viktig 
information av nytta till dig, ditt företag och 
den personal som kommer arbeta i montern.

TIPS OCH RÅD
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MAXIMERA DIN MEDVERKAN 

Ett noga planerat mässdeltagande betyder fler avslut och ökad lönsamhet. Att visa 
upp ditt företag, dina produkter och tjänster på en professionellt genomförd mässa 

är ofta den mest lönsamma marknadsinvesteringen du kan göra. 

DET FINNS MÅNGA skäl till att ställa ut på  
en mässa. Bröllopsfeber fungerar som ett forum 
där både utställare och besökare samlats av  
samma anledning. Unikt med mässan är att det 
är en personlig kontaktyta där du inte bara får  
ett personligt möte med kunden och nya sam- 
arbetspartners, utan även en överskådlighet av 
marknaden. Mässdeltagandet är ett oumbärligt 

och kostnadseffektivt komplement till din tradi- 
tionella kundbearbetning. Ett bra genomfört 
mässdeltagande ökar försäljningen, håller andra 
marknadsföringskostnaderna nere och ger ditt 
företag ett enkelt och effektivt instrument att mäta 
marknadens kunskap om och intresse för ditt 
företag och dina produkter.

Inför mässan
Det kommer tusentals blivande bröllopspar till mässan. Du kommer inte att hinna prata med alla, men du 
vill kunna nå ut till så många som möjligt och fortsätta kontakten med dem efter mässan. Här är våra tips:

♥ AKTIVERA OCH ATTRAHERA BESÖKARNA
För att öka din exponering på mässan och attrahera fler besökare till din monter kan du visa upp  

dina produkter och hålla demonstrationer. Det engagerar mässbesökarna.

♥ KORT OCH KONCIST
Prioritera dina mål på mässan och fokusera på de mest väsentliga så uppnår du bäst resultat. Då kan du  

lättare fokusera din kommunikation och det blir enklare för besökarna att ta in ditt budskap.

♥ NYHETER
Ett av de största skälen till att besökarna kommer på mässan är för att se de allra senaste nyheterna inom bröllop.  

Genom att presenterar dina nyheter redan på mässan når du, utan mellanhänder, direkt ut till din kundgrupp och kan bearbeta  
marknaden direkt. Ta tillfället i akt och presentera dina senaste tillskott på Bröllopsfebers bröllopsmässor.

♥ INFORMATION OCH BROSCHYRER
Hör med dina leverantörer om de har broschyrer, mässmaterial eller annat som du kan ha nytta av under mässan under mässan.

♥ INFORMERA I GOD TID
Förbered dina aktiviteter i tid och glöm inte att meddela dem till oss som mässarrangörer. 

Bröllopsfebers bröllopsmässor erbjuder flera utrymmen för dig att exponeras i. 

♥ UPPMÄRKSAMMA DIN OMGIVNING PÅ ATT DU DELTAR PÅ MÄSSAN
Du kan börja marknadsföra dig och dina aktiviteter på mässan redan nu. Bannermaterial för att annonsera  

din medverkan på Bröllopsfeber hittar du på vår hemsida under ”Utställare”.

♥ KOMMUNICERA KONSEKVENT
Genom att vara konsekvent i all din kommunikation, både före, under och efter mässan optimerar du dess resultat och stärker alla aktiviteter 

kring den. På så sätt bygger du upp en association i din kommunikation och besökarna uppmärksammar dig lättare på mässan.

♥ I DIN MONTER
Se till att ha tillräckligt med personal för att ta hand om så många besökare som möjligt. Dela ut broschyrer/informationsblad  

med tydliga budskap i montern, gärna med erbjudanden. Under de sekunder du har besökarens uppmärksamhet  
är det viktigt att de snabbt förstår och tycker att din produkt eller tjänst är attraktiv.

HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?
Kontakta oss så hjälper vi dig med alla dina frågor och funderingar. Kan vi inte hjälpa dig direkt vet vi någon som kan. 



DIN MONTERDESIGN
– VIKTIGARE ÄN DU TROR

Vad gör din monter populär? Vår erfarenhet är att den som fångar  
besökarna ofta har en strategi för sitt mässdeltagande och har engagerad 
monterpersonal. Utnyttja möjligheten att visa upp ditt företag och framföra 

ditt budskap genom att planera ditt mässdeltagande och utarbeta en  
strategi med tydliga och realistiskt uppsatta mål.

♥ INNAN DU BÖRJAR PLANERA
Din monters främsta funktion är att vara en arbetsyta och en plats som underlättar för dig att nå ut till besökarna.  

Planera både efter funktion, för att attrahera så många kunder som möjligt till din monter, och efter hur du på  
bästa sätt kan hantera besökarna. Monterns innehåll och design ska vara utvalt därefter.

♥ AKTIVERA BESÖKARNA MED DIN MONTERDESIGN
Försök att aktivera besökarna och stimulera deras nyfikenhet. En monter i rörelse är intresseväckande för förbi- 

passerande. Håll aktiviteter och sätt eventuellt även upp olika displayer för att få liv i din monter.

♥ TYDLIG INFORMATION I MONTERN
På mässor får besökarna hundratals intryck och det är lätt att saker förbises. Fånga deras intresse genom att göra det 
tydligt och enkelt för kunden att se alla de attraktiva saker du har att erbjuda. Använd korta, enkla budskap och tänk 

på placeringen. Om du har en nyhet eller ett förmånligt erbjudande – glöm inte att annonsera det tydligt.

♥ UTSEENDE
Stick ut, var annorlunda, var tydlig. Ju mer känsla av din produkt eller tjänst du kan förmedla  

i din monter, desto bättre effekt och resultat kommer du att få.

♥ LYFT FRAM VAD SOM ÄR UNIKT FÖR DIN PRODUKT ELLER DITT FÖRETAG 
Tänk på vad du själv finner attraktivt på andra mässor och utställningar och använd det  

som inspiration till ditt eget mässdeltagande.

♥ ATTRAHERA ALLA SINNEN
Locka så många sinnen som möjligt i din kommunikation med besökarna. Smak, känsel, ljud och ljus 

– ju fler sinnen som aktiveras desto lättare blir det för besökarna att minnas din monter.

TÄNKVÄRT!
Låt fantasin flöda! Se till att 

din monter representerar det du 

erbjuder. Var kreativ och skapa en 

monter som uppmärksammas av 

besökarna. Glöm inte att planera 

in aktiviteter under mässdagarna 

för att ditt deltagande på mässan 

ska ge ett optimalt utfall.
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UNDER MÄSSAN

SÅ SKAPAR DU GODA  
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT  
LÖNSAMT MÄSSDELTAGANDE:
♥ VÅGA TA KONTAKT MED BESÖKARNA
Sök kontakt med alla Bröllopsfebers besökare och ta  
reda på just deras behov. Lyssna efter vad de efterfrågar.

♥ BREDDA DITT KONTAKTNÄT
Ta tillfället i akt och samla information om besökarna,  
ha en aktivitet eller tävling där du i efterhand  
kan fortsätta att kommunicera med dem.

♥ FÖRSÄLJNING PÅ MÄSSAN
Utnyttja möjligheten till försäljning på mässan, tag med  
orderblocket, erbjud gärna mässpriser och träffa  
både nya kunder och samarbetspartners.

♥ GLÖM INTE ATT FÖLJA UPP
Se till att göra en snabb uppföljning av de  
kunder som du varit i kontakt med på mässan.
Och sist men inte minst – kom ihåg att meddela  
oss om eventuella aktiviteter som ni planerar  
att ha under mässan så att vi kan informera  
besökarna om det.

♥ GLÖM INTE BORT ATT HA ROLIGT
Våra besökare håller på att förbereda  
sig för den största dagen i sina liv.  
Dela glädjen med dem. Se till  
att ha roligt på mässan och ta  
tillfället i akt att knyta så många  
kontakter som möjligt.

LYCKA TILL! 


