
Mässans bästa monter
4 faser

Skapa mässans bästa monter med 3 faser som hjälper dig att hålla
fokus på ditt mål med resultatet att skapa bästa tänkbara monter.

UPPSTARTSFAS
1. Var ute i god tid – planera ditt mässdeltagande 10-12 månader innan mässan
går av stapeln. Det ger dig ekonomiska fördelar och det är även bättre för miljön då
vi kan producera montern effektivt.
2. Involvera en samarbetspartner tidigt och få hjälp med allt från mässbeställningar
till design. Det är speciellt viktigt om du ställer ut på en mässa utomlands.
3. Sätt en budget som matchar era förväntningar på mässan. Glöm inte
kringkostnader som t.ex. avgift för höjdbyggnation, belysning, monterväggar, matta,
inbjudningar, dryck & mat m.m.

PLANERINGSFAS
4. När du börjar planera mässmontern så är det bra att tänka flöden - varifrån
kommer människorna och hur vill du att de rör sig i montern? Fundera också över
om ni behöver dela upp montern i olika sektioner.
5. Sätt upp tydliga deadlines. Varför deadlines? För att undvika dyra nödlösningar
mot slutet. När allt material är producerat återstår kvalitetskontroll, packning och frakt.
Det kan behöva utföras dagar, ibland veckor, innan mässan startar.
6. Anpassa produktutbudet till monterns storlek. Ta hänsyn till hur många som
kommer att jobba i montern, för att den ska kännas välkomnande och inte trång.

SLUTSPURTSFAS
7. Medan din monter produceras är det dags att marknadsföra mässdeltagandet. Har
ni dragplåster som seminarium, tävlingar, VIP-inbjudningar eller liknande så kan det
locka era besökare att komma.
8. Kommunicera företagets förväntningar och förhoppningar på mässan. Det ger
tydlighet och bra förutsättningar att lyckas med mässdagarna.
9. Ha en röd tråd i allt från inbjudningar till monterdesign och uppföljning av leads.
Det ger varumärket tydlighet och gör det enkelt för besökaren att komma ihåg er.

UPPFÖLJNINGSFAS
10. Gå igenom vad som var lyckat och vad som var mindre lyckat för att ha ett bra
underlag att utgå från till er nästa mässa.

Lycka till med årets mässor önskar vi på Ratius!
Välkommen att höra av dig om du önskar hjälp med er nästa mässa.


