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Hvis du ikke kan læse denne mail, klik her.

Kære Udstiller
Sommeren nærmere sig med hastige skridt, og dette gør DiaLabXpo ligeledes.
I denne udgave af udstillernyt kan du læse om:
• Udstillerkatalog
• Besøgsinvitationer
• Upload pressemeddelelser
• Besøgsregistrering

UDSTILLERKATALOGET
- HVOR DE BESØGENDE FINDER DIG
I DiaLabXpos online udstillerkatalog kan de besøgende forberede sit messebesøg.
Din udstillerprofil er allerede oprettet i udstillerkataloget, alt du skal gøre, er at færdiggøre den. I
udstillerkataloget kan du præsentere din virksomhed, standpersonalet, dine produkter, dine nyheder,
standaktiviteter, tilbud, konkurrencer og meget mere.
Du kan helt frem til messens start indtaste aktiviteter og opdatere din udstillerprofil.
Deadline for offentliggørelse: Onsdag 3. juli
Udstillerhåndbogen → Udstillerkatalog

Gå til udstillerhåndbogen

BESØGSINVITATION
Langt de fleste besøgende kommer på baggrund af en invitation fra dig som udstiller. Derfor har det stor
betydning, at du markedsfører din messedeltagelse – invitere dine kunder og dit netværk.

Vi har gjort det let og enkelt for dig som udstiller, at invitere dine kunder:
Besøgsinvitation – Dansk
Besøgsinvitation - Engelsk

Sådan kan du bruge besøgsinvitationen:
- Send 'direct mail' til dine kunder og vedhæft/vedlæg invitationen
- Invitationen er print-venlig så print den ud og ta' den med på kundebesøg

Fortæl pressen om dine produkter og løsninger.

Vi har nu åbnet for besøgsregistreringen.

Måske er dit produkt eller din softwareløsning en
interessant case for en god messehistorie? Upload
dine pressemeddelelser, så de bliver synlige for
pressen på DiaLabXpos hjemmeside.

Dette betyder, at når de besøgende modtager jeres
invitation, kan de allerede nu sætte kryds i
kalenderen samt printe deres fribillet.

Udstillerhåndbogen → Min markedsføring →
Pressemeddelelser

Gå til udstillerhåndbogen

Billetten glæder alle tre dage.
Brug følgende link, hvis I ønsker, at invitere jeres
kunder til DiaLabXpo.

Gå til besøgsregistrering

KONTAKT OS
Team DiaLabXpo ønsker dig en fantastisk sommer.
Har I spørgsmål omkring jeres messeforberedelser, til din stand eller din markedsføring, er I altid
velkommen til at kontakte os – vi står klar til at hjælpe jer.

Kontakt Team DiaLabXpo

MCH Messecenter Herning
Vardevej 1, DK-7400 Herning
Tel +45 9926 9926

Denne mail er udsendt af MCH på vegne af Team DialabXpo
og indeholder vigtige informationer til udstillerne.
Hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet, send os venligst en e-mail

