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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.

Utnyttja FairMate Lead Tracking

Exempel på Digital monter

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 av besökaren, registrerar intresse och önskemål. En enkel och smidig hantering gör att du
kan koncentrera dig på säljarbetet i montern. Visitkort och lösa lappar
är därmed historia. Du kan enkelt läsa av och ta fram rapporter när du
vill. Licensen är en app som du laddar ner till din Smartphone vilket gör
att alla medarbetare i montern kan ha sin egen licens. Med det nya låga
priset på följande licenser är det nu också kostnadseffektivt att utrusta
dina medarbetare på bästa sätt under mässan!
På mässan skapar du värdefulla kontakter. Registrera dina besökare och
gör en kvalificerad uppföljning med hjälp av FairMate Lead Tracking.

Digital monter – ökad exponering
ger nya möjligheter
Utnyttja möjligheten att visa upp ditt företag online! I den Digitala montern presenteras ditt företag, dina produktnyheter och aktiviteter etc. i
samband med mässan. Allt samlas, tillsammans med alla erbjudanden
och aktiviteter från övriga utställarna, på mässans webbplats och app.
Din monter blir nu lättare att hitta för besökarna som laddar ner vår app,
som bland annat visar vägen till din monter.

Allt det här ingår!
FAIRMATE LEAD TRACKING
•
•

Första licensen
Rapporter om avlästa besökare, kontaktuppgifter, begärd
information, intressen och ev. andra önskemål.

Beställ och
fyll i din Digitala
monter i
Event Planner

DIGITAL MONTER
•
•

•

•

•

Företagsnamn och kontaktuppgifter
Ditt monternummer blir väl synligt, tillsammans med en länk till
kartan över mässhallen. Det blir enkelt för besökarna att snabbt
hitta din monter.
Dina varumärken blir synliga och ökar ditt företags exponering
vilket ger dig större affärsmöjligheter. Du kan också lägga upp
och göra dig sökbar via ett flertal olika produktkategorier på 		
mässans webbplats.
Egna mässerbjudanden och aktiviteter som du kan använda för
att locka besökare till din monter. Utöver att visas i din digitala
monter samlas de tillsammans med mässans och övriga
utställares erbjudanden och aktiviteter via huvudmenyn.
Möjlighet att ladda upp inspirerande bilder, filmer, texter och 		
länkar samt pressmeddelanden

KOSTNAD
Grundkostnaden för första licensen för FairMate Lead Tracking och
möjligheten att utnyttja Digital monter fullt ut är SEK 1 590.
Följande licenser för FairMate Lead Tracking: SEK 395/st.
Moms tillkommer.
Boka FairMate-licenser genom Stockholmsmässans Event Planner
för utställare.

www.stockholmsmassan.se
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