INFORMATION TILL DIG SOM UTSTÄLLARE

I SAMARBETE MED

WWW.JAKTFISKEONLINE.COM

EN MODERN JAKT& FISKEMÄSSA
DÄR ALLA KAN DELTA
Jakt & Fiskemässan Online är en digital mässa för dig som
gillar att jaga och fiska. Vi samlar aktuell information,
kampanjer och nyheter online två gånger per år.
På grund av omständigheterna med Covid-19 har vår fysiska Jakt &
fiskemässa tvingats ställa in för att flyttas fram tills man återigen
kan ses i större grupper. Vi ser denna nya digitala mässa som ett
komplement till den fysiska mässan även i framtiden.
Man kan konstatera att denna mässa verkligen är hållbar och
ekonomisk och under rådande situation en mycket bra lösning att
göra affärer och byta erfarenheter. Detta är en fantastisk möjlighet
att visa upp nyheter, produkter, erbjudanden och varumärken på
ett nytt spännande sätt. Kommande augustimässa är den andra vi
arrangerar tillsammans med Onlinemässan.
Mässan är helt kostnadsfri för besökare och det ges även möjlighet
att lyssna på intressanta föreläsningar och att delta i tävlingar.

VARFÖR SKA DU BESÖKA DEN DIGITALA
JAKT- & FISKEMÄSSAN?
UTSTÄLLARE PÅ JAKT- & FISKEMÄSSAN FÅR:
•

Möjlighet till mer exakta och mätbara resultat.

•

Möjlighet att driva trafik till egna kanaler såsom hemsida och sociala medier.

•

Möjlighet att enkelt få viktig kundinformation från besökarna.

•

Möjlighet att presentera produkter och nyheter i sina naturliga miljöer via film och foto på ett
lättkonsumerat sätt.

•

Möjlighet att använda producerade bilder och videos som kan användas i andra sammanhang.

•

Möjligheter till chatt och videochatt för att kommunicera med kunden.

BESÖKARE PÅ JAKT- & FISKEMÄSSAN FÅR:
•

Möjlighet att delta på mässan via dator, mobil eller läsplatta var än besökaren befinner sig.

•

Känslan av en fysisk mässa, men online - garanterat utan köer och med fler upplevelser.

•

Möjlighet att handla mässerbjudande och se på nyheter hos en mängd utställare.

•

Möjlighet att delta på dagliga aktiviteter och föreläsningar.

•

Möjlighet att kommunicera med utställare via chatt och videochatt.

NYHET!

Om du som utställare
bokar en filmmonter ges nu
även möjlighet att lägga till
livesändning!

SÅ FUNGERAR JAKT& FISKEMÄSSAN
FÖR UTSTÄLLAREN
1.

Utställaren bokar sin monter hos mässarrangören.

2.

Utställaren får samtal från produktionen för tillverkning
av monter.

3.

Utställaren får instruktioner hur man skapar monter eller får besök för den
som bokar film och bild ifrån produktionen.

4.

Utställare som väljer chattlösningar deltar live under öppettiderna och kan hela tiden se
antal och vilka besökare som besöker montern.

5.

Vi bistår med full teknisk support under mässdagen för besökare och
utställare.

6.

Efter mässdagarna får utställaren information om antal besökare för hela mässan
och länkar för nedladdning av sina producerade filmer och bilder. Detta material kan
användas i den dagliga marknadsföringen.

SÅ FUNGERAR
JAKT- & FISKEMÄSSAN
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Klicka på Föreläsningar
i menyn

Klicka på den föreläsning
du skulle vilja delta i

Luta dig tillbaka och
njut av föreläsningen

Klicka på Extra i menyn
och sedan på Biorummet

I biorummet kan du klicka
dig mellan olika videos

Luta dig tillbaka och
njut av videon
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När du loggat in möts du av erbjudanden,
nyheter m.m. För att navigera till utställare
klickar du på Mässkartan, väl där hittar du utställare
genom att klicka på montrarna eller via listvyn

För support: manfred@onlinemassan.com

MONTERPAKET
JAKT- & FISKEMÄSSAN
		
Monterbild och 40 underkategorier

7995

Företagsinformation

Ingår

Länkar till hemsidor/sociala medier

Ingår

Besöksstatistik

Ingår

Kontaktformulär

Ingår

Transaktioskostnad direktförsäljning genom SVEA % på oms

2,94%

Inför vår kommande tredje
digitala mässa kommer vi
att erbjuda tilläggstjänster
för livesändning till dem
som bokar filmmonter*.
Man utgår ifrån en
monterkostnad och
bygger på grundtillägg +
extratillägg.

Om det finns tillräckligt
många intresserade
Grundtillägg		
utställare kommer vi
ha en livestudio med
Chat
2495
programledare i Stockholm
där man som utställare
Videochat
2890
besöker för att marknadsföra
Filminspelning
19900
sin produkt under en timme.
Vill man sen köra live från sin
Tävlingsformulär i monter
2950
egen monter under en viss
tid enligt ö k med "schemat"
Deltagande Livesändning ’’studiosoffan’’ Stockholm
8900
får man låna en webkamera
och utbildas under en dag av
Daglig livesändning från webcam i monter under viss tid
9900
Onlinemässan. Till de företag
			
som väljer hela paketet ger vi
ett rabatterat paketpris.
PLUS Paket		
Alla funktioner ink deltagande ’’studiosoffa’’ ex SVEA

44995
Ordinarie pris

55030

Boka din monter redan nu via
manfred@onlinemassan.com
eller ring 070-716 13 31.

Extratillägg		
Utökat + 40 underkategorier/produkter

4995

DEMOVERSIONER FRÅN
TIDIGARE MÄSSOR
EXEMPEL PÅ MÄSSUPPBYGGNAD

https://sportfiskedev.wpengine.com/exhibitor/lowrance

EXEMPEL PÅ MÄSSUPPBYGGNAD

https://sportfiskedev.wpengine.com/exhibitor/mojoboats

EXEMPEL PÅ MÄSSUPPBYGGNAD

https://sportfiskedev.wpengine.com/exhibitor/mercury
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