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FairMate Lead Tracking
och Digital monter
Med FairMate Lead Tracking och Digital monter
får du tillgång till två effektiva verktyg inför, under och
efter mässan. Effektiv registrering och uppföljning ger
bättre resultat och den Digitala montern ger dig ökad
exponering och uppmärksamhet, både bland besökare
och journalister.

FairMate Lead Tracking
– enkel uppföljning

Exempel på Digital monter

På mässan skapar du värdefulla kontakter. Missa inte chansen
att registrera dina besökare och göra en kvalificerad uppföljning
med hjälp av FairMate Lead Tracking!
Uppföljningen är nyckeln till ett framgångsrikt mässdeltagande och ökat
ROI, ”Return on Investment”. Med FairMate Lead Tracking-licensen får
du tillgång till ett effektivt verktyg för att få in fullständiga uppgifter över
dina besökare. Med hjälp av din mobil skannar du enkelt av besökarens
bricka samt registrerar intressen och önskemål för vidare kontakt.
Du kan snabbt sammanställa rapporter redan under pågående event om
du så önskar. Licensen är en app som du laddar ner till din smartphone,
vilket gör att alla medarbetare i montern kan ha sin egen licens.
Slipp visitkort och lösa anteckningar och fokusera på det som är viktigt
under eventet – mötet på plats!

Digital monter – ökad exponering
I din Digitala monter presenterar du ditt företag för besökare
och journalister redan i god tid innan eventet.
Dina kontaktuppgifter, pressmeddelanden, programpunkter och erbjudanden samlas, tillsammans med information från övriga utställare, på
eventets webbplats samt i Stockholmsmässans app. Via appen kan
besökarna dessutom få hjälp att hitta dig på plats genom att få en väg
utritad till din monter!

Allt det här ingår!
FAIRMATE LEAD TRACKING
•
•

En licens för en mobilenhet
Rapporter om avlästa besökare, kontaktuppgifter och övrig
sparad information.

Beställ och
ladda ner
din licens via
Event Planner!

DIGITAL MONTER
•
•
•

•

•

Företagsnamn, kontaktuppgifter, länk till egen webbplats
Möjlighet att ladda upp inspirerande bilder, filmer och texter där du
presenterar ditt företag och dina produkter
Pressmeddelanden, mässerbjudanden och programpunkter, som
utöver att visas i din Digitala monter samlas tillsammans med övriga
utställares erbjudanden och program på eventets webbplats och i
appen
Ökad synlighet för dina varumärken, samt möjlighet att göra ditt
företag sökbart via ett flertal olika produktkategorier på webbplatsen och i appen
Ditt monternummer blir väl synligt tillsammans med en länk till
mässkartan, så besökarna lätt hittar till din monter

KOSTNAD
Grundkostnaden för FairMate Lead Tracking och Digitala montern
är 2 090 kr.
Via Event Planner beställer du enkelt fler licenser för FairMate Lead
Tracking för 395 kr/st. (priser ex. moms)
Har du frågor om FairMate Lead Tracking och Digitala montern?
Kontakta Eventservice på 08 749 44 44 eller
eventservice@stockholmsmassan.se

www.stockholmsmassan.se

Cirkelformad
vepa eller
banderoll
i taket?

