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Hvis du ikke kan læse denne mail, klik her.

Kære DiaLabXpo udstiller
Vi er rigtig glade for at byde dig velkommen som udstiller på DiaLabXpo.
Vi glæder os til samarbejdet med dig frem mod messen, og vi vil løbende sende dig udstillernyt, som
indeholder relevante praktiske informationer om markedsføringsmæssige muligheder.

I denne velkomstmail / udstillernyt finder du info om:
- Udstillerhåndbogen: brugernavn og password
- Markedsføring: ”Mød-os-på-stand”-banner
- Invitation til kick-off møde
- DiaLabXpo kontaktoplysninger

OBS. Vi sender løbende udstillernyt ud og ønsker du i den forbindelse en anden kontaktperson, bedes du
sende en mail til Line Paugan, lpj@mch.dk, med navn, mail og sprog på den nye kontaktperson.

I udstillerhåndbogen finder du svar på stort set alt vedrørende din messedeltagelse, som f.eks.
arbejdstider før og efter messen, generelle informationer om messen og vigtige deadlines.
Det er vigtigt, at du læser informationerne igennem, således at du er godt forbedret til din messe.
Udstillerhåndbogen bliver løbende opdateret med informationer.
For at logge ind i udstillerhåndbogen skal du anvende følgende brugernavn og password:
Brugernavn:
Password:

NB: Ved kopiering af brugernavn og password: Marker fra venstre mod højre og undgå tomme tegn.

”MØD-OS-PÅ-STAND”- BANNER
Vi har til din markedsføring fremstillet et banner med dit standnummer på, som du kan bruge i
trykte materialer og i din digitale markedsføring. Sæt det i din e-mailsignatur, på din hjemmeside og post
det på dine sociale medier.
Banneret findes både i en elektronisk (JPG) og print-venlig (PDF) version på dansk og engelsk.
Download dine bannere med standnummer her:
Dansk
Elektronisk banner
Annoncebanner

Engelsk
Elektronisk banner
Annoncebanner

Som udstiller på DiaLabXpo inviteres du og dine kolleger til kick-off møde mandag 17. juni 2019.
Bliv klædt på til, hvordan du forbereder dig bedst henimod messen, samt får mest ud af din
messedeltagelse. Programmet byder på både forslag til din messeplanlægning, konkrete værktøjer til
hvorledes du kan synliggøre din deltagelse på messen, samt mulighed for at netværke med de øvrige
udstillere fra branchen.
Online ekspert Ib Potter, Online Marketing Chef, hos Co3 vil give jer brugbar tips til, hvordan I skaber
online synlighed og hermed får mere ud af jeres messedeltagelse.
Kick-off mødet afholdes mandag 17. juni i Lokomotivværkstedet, København kl. 09:30.
Mødet vil foregå på dansk, og det er gratis at deltage.

Har du spørgsmål omkring jeres messeforberedelser, til din stand eller din markedsføring, er du altid
velkommen til at kontakte os – vi står klar til at hjælpe dig.

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

