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www.elmia.se/subcontractor    
 #elmiasubcontractor

All information för dig som utställare hittar 
du på elmia.se/subcontractor under Mina 

sidor. Följ Elmia Subcontractor i sociala 

medier för att få senaste nytt från mässan. 

Peptalk med personalen   
Motiverad och informerad 
personal ger ett bra bemötande 
i montern – se till att ha en 
gemensam uppladdning inför 
mässan där ni samlar kraft, 
glädje och säkerställer era mål 
med mässan. 

+ 

SEP–
OKT    

Aktivera leads scanning 
Genom att använda leads scanning i din 
monter så får du mer tid för dina besökare 
och kan enklare följa upp dina affärer, 
under och efter mässan. Genom att 
scanna besökarnas namnbrickor slipper 
du samla visitkort och i appen kan du 
dessutom hålla koll på när dina inbjudna 
besökare kommit till mässan. 

Fyll i kataloguppgifterna
Se till att besökarna hittar dig och 
dina produkter och tjänster på mässan. 
Fyll i alla uppgifter till mässkatalog och 
produkt register under Mina sidor på 
mässans webbplats. 

OKT

Bjud in dina kunder
Se till att de personer du vill möta 
verkligen kommer till mässan. På 
Mina sidor/Bjud in dina kunder 
finns flera möjligheter för dig att 
bjuda in kunder och följa upp 
vilka av dem som faktiskt besökte 
mässan.

NU–
NOV

� �             

Syns på mässan 
Elmia erbjuder dig och ditt företag 
olika möjligheter att synas lite extra. 
se utbudet på mässans webbplats.

Boka hotell
Att vara ute i god tid ökar 
dina chanser att bo nära 
mässområdet.

Berätta att du ska  
ställa ut på mässan  
Lägg med mässans logga eller färdiga 
banners i dina annonser, mejl eller 
annan kommunikation. Du hittar dem
på Mina sidor.

NEWS

NEWS

Lyft fram era nyheter  
för press och besökare 
Lyft fram era nyheter och locka press 
och besökare, de är mycket nyfikna på 
vad som ska presenteras på mässan. 
Skicka in dina nyheter via Mina sidor.

Boka dina säkra möten
På mässan finns branschens företag, 
organisationer, samarbetspartners och 
kunder under ett och samma tak. Detta ger 
en unik möjlighet att boka in säkra möten 
med de du vill träffa. Förutom mässhallarna 
har Elmia konferensrum med säkra avstånd 
och därigenom en trygg mötesplats. 
Kontakta oss för att boka ett rum som 
motsvarar dina behov.

Skapa nya kontakter
Delta på Connect, arenan för 
möten mellan inköpare och 
leverantörer från hela Europa.Läs 
mer om hur du deltar på mässans 
webbplats.

Tidslinjen hjälper dig i förberedelserna så att ditt företag får ut maximalt av mässan och inte missar någon viktig deadline.  
Ytterligare tips och kontaktinformation hittar du på mässans webbplats.

NU–
13 SEP

NU–
27 AUG

Beställ monterdesing 
och utrustning
En inbjudande monter på mässan är 
ett effektivt sätt att få besökare att 
uppmärksamma dig och ditt företag. 
Vi hjälper dig med allt från design till 
monterbyggnation och utrustning i 
montern. Efter den 27 augusti 
tillkommer påslag på prislistan.

• DEADLINE • 
Kataloguppgifter

Om du har några frågor eller funderingar 
är du välkommen att höra av dig till:

Siv Karlsson
Tele: +46 36 15 22 06 
E-mail: siv.karlsson@elmia.se

Jönköping9-12 nov
2021 Välkommen!

• DEADLINE • 
Monterinredning
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