
Digital Monter och FairMate Lead Tracking
Med digitala montern och FairMate Lead Trackning får du effektiva verktyg som 
försäkrar dig att besökare och journalister lär känna ditt företag - inför, under och 
efter eventets gång.

DIGITAL MONTER - NYA MÖJLIGHETER
Missa inte möjligheten att visa upp ditt företag 
online! Förutom information om ditt företag - så 
har du dessutom möjlighet att lägga in ditt före-
tags mässerbjudanden och aktiviteter som du 
erbjuder under eventet.  Dessa samlas tillsammans 
med alla mässerbjudanden och aktiviteter som 
eventet och de övriga utställarna har på eventets 
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.
 

FAIRMATE LEAD TRACKING - EFFEKTIV 
UPPFÖLJNING
Snabbt, enkelt och effektivt! Uppföljningen av ditt 
mässdeltagande är viktig och ofta tidskrävande.
Med FairMate Lead Tracking-licensen får du snabbt 
koll på din besökare i montern genom att skanna 
av besökaren med din mobil och direkt markera 
vilken uppföljning besökaren ska få. Du kan enkelt 
dra ut en rapport när du vill. Du slipper visitkort 
och lösa anteckningar och kan därför fokusera på 
det som är viktigt under eventet – mötet på plats. 
Eftersom licensen är en app kan alla i montern ha 
sin egen. 

VAD INGÅR I DEN DIGITALA 
MONTERN:

• Företagsnamn och kontaktuppgifter. Nam-
net blir synligt men också sökbart via sök-
motorer (så som exempelvis Google) men 
också via vårt egna sökverktyg på eventets 
webbplats. 

• Ditt monternummer blir synligt, till det 
medföljer en länk till en karta över lokalen 
du ställer ut i. På detta vis blir det enkelt 
för besökarna att lokalisera var i lokalen din 
monter finns. 

• Dina varumärken blir synliga och självfal-
let också sökbara. Detta ökar ditt företags 
exponering och ger dig större affärsmöjlig-
heter. Du kan också lägga upp och göra dig 
sökbar via ett flertal olika produktkategorier 
på eventets 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 even-
tets och övriga utställares erbjudanden och 
aktiviteter via huvudmenyn.

• Möjlighet att ladda upp inspirerande bilder, 
filmer, texter och länkar samt pressmedde-
landen.

VAD INGÅR I FAIRMATE LEAD 
TRACKING:

• Första licensen.

• Rapporter – avlästa besökare, kontakt-
uppgifter med mera.

Har du behov av flera FairMate Lead 
Tracking licenser – då bokar du dem i Event 
Planner för 395 kr/st exklusive moms.

www.stockholmsmassan.se

Osäker på hur du gör för att 
fylla i din Digitala Monter? Du 
hittar en steg-för-steg guide på 
www.stockholmsmassan.se/
digitalmonter
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Din digitala monter
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