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Hvis du ikke kan læse denne mail, klik her.

Kære udstiller
Der er nu under 1 måned til, at DiaLabXpo slår dørene op til en spændende messe med
en bred palette af faglige oplevelser.

I denne udgave af udstillernyt finder du:
• Branchefest: Deadline mandag 2. september
• Speakers Corner: Deadline mandag 2. september
• Forplejning: Deadline mandag 9. september
• Udstillerkataloget
• Besøgsinvitationer
• Turen til DiaLabXpo

GÅ IKKE GLIP AF ...
... Et brag af en branchefest, når DiaLabXpo slår dørene op, onsdag 25. september, til Cirkusbygningens
magiske rammer, som byder på et storslået dinnershow og networking. Ta' dine kolleger,
samarbejdspartnere og leverandører med til en hyggelig aften.

Vi har udarbejdet to forskellige invitationer:
• Invitationen til jer udstillere: Med uddybende program, tilmelding mv.
Download invitation
• Invitationen I kan sende ud: Til jeres samarbejdspartnere og leverandører til et brag af en
branchefest. HUSK, at tilmeldingen skal ske gennem jer.
Download invitation

Deadline for tilmelding: Mandag 2. september
Udstillerhåndbogen → Kick-off | Åbning | Fest → Branchefest

Gå til udstillerhåndbogen

GRIB MULIGHEDEN ...
Vi vil gerne give dig mulighed for at holde et kort
oplæg på ca. 20 minutter, hvor du kan præsentere
produkter, processer, løsninger mv. Dette er gratis
for dig som udstiller.
Du kan holde dit oplæg på følgende dage; onsdag
og torsdag - tilmelding via udstillerhåndbogen.
Deadline for tilmelding: Mandag 2. september
Udstillerhåndbog → Mit personale → Speakers corner

Gå til udstillerhåndbogen

FORUDBESTIL FORPLEJNING
Uden mad og drikke - dur helten ikke.
Forudbestil forplejning til dit standpersonale fra DiaLabXpos udstillercafé til opbygningen samt
messedagene - tilmelding via udstillerhåndbogen.
Udstillerhåndbogen → Mit personale → Forplejning

Gå til udstillerhåndbogen

Turen til DiaLabXpo
Din online udstillerprofil er allerede oprettet i
udstillerkataloget, som de besøgende kan se på
DiaLabXpos hjemmeside .

Vi har stort fokus på, at rejsemulighederne til
Lokomotivværkstedet er gode for både jer og de
besøgende.

Du skal færdiggøre din udstillerprofil med logo,
produktbeskrivelser og produktbilleder. Vi
anbefaler, at du både udfylder den danske og
engelske tekst.

Vi anbefaler derfor jer udstillere og de besøgende i
Københavnsområdet at benytte offentlig transport
ud til Lokomotivværkstedet.

Udstillerhåndbogen: Udstillerkatalog

Læs mere om parkering og transportmulighederne
til Lokomotivværkstedet i udstillerhåndbogen.
Udstillerhåndbogen → Mit personale → Turen
til DiaLabXpo

Gå til udstillerhåndbogen

Gå til udstillerhåndbogen

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

Login til udstillerhåndbogen
Brugernavn:
Password:

NB! Ved kopiering: Marker fra venstre mod højre og undgå tomme tegn.

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

