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EXTRA MÖJLIGHETER
Elmässan växer sig starkare för varje år, vilket också ökar konkurrensen på plats. 

Ibland behöver man göra det där lilla extra för att sticka ut från mängden. 

Det är också just därför vi tagit fram denna folder. För att ge dig inspiration och förslag 

på hur du kan öka din synlighet under mässdagarna. Kanske vill du stärka ditt varumärke, 

lansera en ny produkt eller helt enkelt få fler besökare till din monter? Oavsett, så har vi 

kompetensen, inspirationen och idéerna för att ditt företag skall synas. 
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EXKLUSIVT TILL ENDAST EN UTSTÄLLARE
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Vepa över stora garderoben
Få exponering för ditt företag i vimlet i entrén. Du får 
en vepa över den stora garderoben. 
 
Format: Enkelsidigt tryck, 6.0x2.5 m

Pris inklusive produktion: 20.000 SEK

Skärm i huvudentrén - The Wall
Skärmen 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: Varje skärm: 1920x1080 px

Pris: 40 000 SEK (per slottid)

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: 40.000 SEK

Bandet till besökarnas entrékort
Här exponeras ditt företags logga på det band som 
besökarna bär runt halsen under hela mässan. En 
maximal synlighet i hela hallen när besökarna bär ditt 
varumärke.

Pris exlusive produktion: 45.000 SEK 

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

Pris inklusive produktion: 40.000 SEK
EXKLUSIVT TILL ENDAST EN UTSTÄLLARE
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Profilera entrépersonal
Vår personal är den viktigaste funktionen i 
entrén. Här får du en unik möjlighet att låta 
dem bära ditt varumärke!
Pris exklusive produktion: 40.000 SEK

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: 40.000 SEK
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Trappan i entrén

Exklusiv och tydlig exponering av ert budskap. 
Besökarna passerar trapporna till/från mässhallen.

Trappa mot mässhallen, format: Bredd 249 cm, höjd 
trappfront 16 cm, antal trappsteg: 15 st.

Trappa mot hotellet, format: Bredd 256 cm, höjd 
trappfront 16 cm, antal trappsteg: 15 st.

Pris inklusive produktion: 35.000 SEK
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Toalettspeglar
Klisterdekal på speglarna inne på toaletterna.
Garanterat ingen som missar ditt budskap! 

Format:
Stora spegeln på herrtoalett, maxmått: 530 x 75 cm
Lilla spegeln på herrtoalett, maxmått: 250 x 74 cm
Stora spegeln på damtoalett, maxmått: 775 x 74 cm
Lilla spegeln på damtoalett, maxmått : 225 x 74 cm

Pris inklusive produktion: 20.000 SEK 

WC-skyltar
Sätts upp på dörren till WC samt insidan av 
alla WC dörrar. En populär tjänst som brukar 
gå åt fort! 

Format: A3

Pris inklusive produktion: 25.000 SEK

Digitala skärmar
12st skärmar ovanför hallingångar och garderober.

Format: Varje skärm: 1920x1080 px

Pris inklusive produktion: 25.000 SEK
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Caroline Larsson

Sales Executive

0730 43 68 00

caroline.larsson@easyfairs.com

INTRESSERAD AV MER SYNLIGHET? 
KONTAKTA MIG!


