
19% Vill att mässan släpper in  
VIP-besökarna 1 timme 

innan ordinarie öppning.

3 stycken utställare av alla utställare i alla 
städer tror just nu, endast en månad efter 
medverkan att de inte kommer att ställa ut 
nästa år. 

50% Har ställt ut på Bröllopsfeber tidigare.

10% Ställer ut i flera städer.

91% Skulle välja Bröllopsfeber om de bara 
fick välja EN MÄSSA att ställa ut på.

94% Kan redan efter en månad säga att de 
kommer att ställa ut på Bröllopsfeber nästa år.

UTSTÄLLARE

50%

94%91%

10% 3 ST

BRÖLLOPSBRANSCHEN 
VÄLJER BRÖLLOPSFEBER!

97  %
 är MYCKET, eller  
OERHÖRT nöjda  

med mässan.

UTSTÄLLARE

99%

HUR MYCKET SKA  
INTRÄDET KOSTA? 

Vill att man har samma pris som i år.

NÄR VILL DU ATT  
MÄSSAN SKER?

MÄSSANS ÖPPETTIDER:

Vill ha mässan samma datum +/- en vecka.

Vill ha en minimässa till i oktober.

Tycker att Bröllops- 
feber är bra pga  

organistionen, servic- 
en och informationen 
man får före, under 

och efter medverkan.

Tycker att det är bra 
att marknadsföringen 

är så bra.

Tycker att det är bra 
att man kan och får 

göra affärer på plats.

Tycker att det är bra 
att det inte bara är en 
mässa utan att man 

kan kommunicera med 
bröllopsparen före och 
efter mässan i appen.

Tycker att det är bra att 
besökarna är bröllops- 
par som verkligen ska 

gifta sig.

Tycker att det är bra 
att det är så höga 

besökssiffror.
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VAD ÄR BRA MED BRÖLLOPSFEBER?

90%

22%

10-17
ÖPPETVill att mässan har 

öppet lör 10 -17,  
sön 11-16.

81%
Har redan gjort affärer, 
skapat bra kontakter och 

gjort en liten vinst.

29%
Har ännu inte gjort en 
liten vinst, men tror att 

de kommer att göra det.

<1%
Utställare av alla städer 

tror inte att de kommer att 
få tillbaka satsat kapital.

RESULTATET AV MIN MEDVERKAN 
EN MÅNAD EFTER MÄSSAN:


