
Extra synlighet 
på Malmömässan
14-15 september



EXTRA MÖJLIGHETER
Vi har tagit fram den här foldern för att ge dig inspiration, förslag och visa möjligheter på hur 

du kan förstärka ditt mässdeltagande med extra synlighet. Det innefattar: 

• Marknadsföringsytor

• Mervärdestjänster

• Skräddarsydda partner- och sponsorpaket

I denna folder kan du läsa mer om de vanligaste tjänsterna som är möjliga på 

FastighetsMässan och Elmässan den 14-15 september 2022, Malmömässan.
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ENTRÉHALLEN

EXKLUSIVT TILL ENDAST EN UTSTÄLLARE

EXKLUSIVT TILL ENDAST EN UTSTÄLLARE

EXKLUSIVT TILL ENDAST EN UTSTÄLLARE

Bandet till besökarnas entrékort
Här exponeras du på det band som 
man fäster entrékortet i och bär runt 
halsen under hela mässan. Maximal 
synlighet i hela hallen när besökarna 
bär ditt varumärke. 

Pris exlusive produktion: 45.000 SEK 

Welcome-pack
Dela ut en reklampåse direkt i entrén.  
Du väljer innehåll i påsen själv och vår  
personal ser till att alla besökare får  
en i sin hand när de går in på mässan.

Pris exlusive produktion: 30.000 SEK

Profilera entrépersonal
Vår personal är den viktigaste funktionen i 
entrén. Här får du en unik möjlighet att låta 
dem bära ditt varumärke! 

Pris exlusive produktion: 30.000 SEK

Synlighet i mässguide
Guiden delas ut till samtliga besökare
till mässan. Här exponeras du på
samtliga sidor samt hela baksidan.

Pris inklusive produktion: 35.000 SEK

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 alla mässbesökare med 
bilder eller filmer. Budskapet visas under 20 sekunder 
minst var *160 sekund.

Format: totalt 4x4 skärmar, 7680x4320 px

Pris: 30 000 SEK

SÅLD



ENTRÉHALLEN

TOALETTER I ENTRÉHALLEN
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EXKLUSIVT TILL ENDAST EN UTSTÄLLARE

Golvreklam 
Exponera ditt företag på golvmattan.
Du får fem exponeringsplatser i gångarna 
som du tillsammans med projektledningen väljer. 
Ytan är ca 2x1 meter. 

Pris inklusive produktion, montering/borttagning: 
30 000 SEK

SÅLD
Snurrdörr
Vår entré består av två stycken snurrdörrar, som alla 
besökare och utställare passerar på väg in och ut. Här kan 
du synas direkt på dörrarna, budskapet väljer du själv!

Pris inklusive produktion, montering/borttagning: 
40.000 SEK

Toalettspeglar
Klisterdekal på speglarna inne på toaletterna.
Garanterat ingen som missar ditt budskap!

Pris inklusive produktion, montering/
borttagning:  15.000 SEK 



BRANSCHMINGEL

I MÄSSHALLEN
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Scenpartner
Detta är ett av våra lite större paket, för den som vill 
ha maximal synlighet på plats. Våra scener erbjuder 
utvecklande och inspirerade seminarier 
kontinuerligt under båda mässdagarna och samlar 
våra besökare som ger sin fullständiga 
uppmärksamhet. 

Att förknippas med aktuella debatter, experter och 
innovatörer i branschen gör att du som företag visar 
vägen för framtidens elbransch. Dessutom ingår 
mängder med synlighet, både före under och efter 
mässan.

Pris: Efter förfrågan

Branschmingel

Första mässdagen avslutas med ett branschmingel där 
du träffar besökarna under mer avslappnade former. 
Som sponsor till branschminglet kan ni exempelvis: 

- Lämna en påse med innehåll (goodiebag) till alla som 
kommer till branschfesten
- Dela ut välkomstdrinken
- Fästa er logo eller annat budskap runt foten av varje 
glas
- Hålla ett tal på scenen
- Anordna en tävling av exempelvis en ny produkt
- Förse festen med servetter med ert företags logo

Pris: 50.000 SEK

Cafésponsor
Många besöker vårt café under mässdagarna. Vi tar 
fram vepa och matta där ert budskap kan synas. Ni 
kan också branda personalens tröjor, 
servetter, muggar med mera (till självkostnadspris). 

Pris inklusive produktion: 35 000 SEK



ELMÄSSAN

FASTIGHETSMÄSSAN

INTRESSERAD AV MER SYNLIGHET? 
KONTAKTA OSS!

Josefine Andersson

Senior Sales Executive

031-89 41 33

josefine.andersson@easyfairs.com

Caroline Larsson

Sales Executive

0730 43 68 00

caroline.larsson@easyfairs.com


