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Mötesplatsen inom det moderna
och innovativa lärandet

EXPO XTRA

Marknadsföringsytor och reklamplatser på Malmömässan

Samarbetspartner

Arrangörer

MALMÖMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA

På Malmömässan anstränger vi oss för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för det personliga mötet; från lokaler, parkeringar,
kommunikationer till upplevelser som stimulerar alla sinnen.
Och som gör intryck som varar länge.
Därför har vi tagit fram en serie tjänster som förstärker ditt
mässdeltagande och som underlättar för besökaren att komma ihåg
din monter, ditt företag och dina erbjudanden. Oavsett produkt,
tjänst eller idé. Vi kallar det Expo Xtra.
I den här presentationen kan du läsa mer om de mest förekommande tjänsterna inom Expo Xtra hos oss. Mer information om
hur du bäst nyttjar dem för din mässa, får du av våra projektteam.

www.settsyd.se

DIGITALA MARKNADSFÖRINGSYTOR
Banner på hemsidan

Banner i nyhetsbrev

Annonsplats på SETT SYDs startsida. Bannern ligger
tillsammans med mässans budskap och samsas med andra
annonsörer. Ensamrätt går inte att köpa på den här platsen.
Annonseringsperiod: En månad före mässdatum och en månad
efter mässdatum.
Format: 430 x 260 pixlar.
Pris: 10 000 kr

Annonsplats i mässans nyhetsbrev. Annonsen samsas med
mässans huvudbudskap och eventuellt andra annonsörer.
Ensamrätt går inte att köpa på den här platsen.
Annonseringsperiod: 2 nyhetsbrev, tidsperiod enligt ök.
Format: 600 x 90 pixlar. Pris: 6 000 kr
Format: 270 x 150 pixlar Pris: 4 000 kr
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Ta branschen på pulsen

SETT Syd öppnar om en vecka och bjuder in till två dagar med värdefulla möten, diskussioner
och kunskapslyft. Anmäl dig idag om du inte redan g jort det genom länkknappen nedan.
Passa även på att anmäla dig till de sociala aktiviteterna som vi skriver om längre ner. Mingla,
nätverka och ta branschen på pulsen.

Känn dig välkommen den 1-2 november

Banner
600 x 90 px

Banner
270 x 150 px

OBS! I priserna ingår ej produktion, montering samt moms och ev. reklamskatt.
Förbehåll för godkännande av innehåll/budskap.

www.settsyd.se

Banner
270 x 150 px

DIGITALA MARKNADSFÖRINGSYTOR
Annonsplats på entrébiljett

Digitala skyltar på mässans fasad

När besökarna till SETT SYD bokar sina biljetter via hemsidan
får de en biljett med information om öppettider mm. Denna
skriver besökaren ut och tar med till mässan. Ta chansen att
välkomna besökaren till din monter, redan på biljetten!
Annonseringsperiod: Enligt ök.
Format: 740 x 85 pixlar.
Pris: 8 000 kr

På fasaden sitter två stora LED-skyltar för utomhusreklam.
De passeras i genomsnitt av ca 70 000 personer dagligen.
Med närheten till Malmö Arena, Hyllie station och Emporia
köpcenter med ca 200 butiker, är detta reklamplatser man vill
synas på.
Format: 2 skyltar à 43 m2, upplösning 448 x 240 pixlar.
Pris: Kontakta oss för pris.

Banner 740 x 85 px

OBS! I priserna ingår ej produktion, montering samt moms och ev. reklamskatt.
Förbehåll för godkännande av innehåll/budskap.

www.settsyd.se

ENTRÉN
Klisterdekal på entrédörrarna

Reklampåse

Entrédörrarna är ett säkert ställe att synas och utgör det första
säljstoppet när alla är på väg in till mässan. Tag tillfället i akt att
visa upp ditt företag så hjälper du besökaren att hitta till just
dig inne på mässan.
Format: 1 snurrdörr med 3 glasrutor, totalt 6 klisterdekaler.
Pris: 10 000 kr

Lägg era företagsprofilerade påsar i entrén till mässhallen.
Pris: 19 000 kr

SÅLD

Klisterdekal på entrégolvet
Exponera ditt företag/produkt på klisterdekal på golvet i entrén.
Format: 1 x 2 m (eller enligt ök).
Pris: 8 000 kr

Äg all synlighet i garderoben
Bli dagens hjälte och bjud besökarna på gratis garderob i ditt
namn. Klä garderobspersonalen i dina brandade kläder och
passa även på att ge alla besökare din flyer när de hänger av
sig i garderoben. Du har även tillgång till en digital skärm vid
entrén samt plats för 2 rollups.
Pris: 30 000 kr

Utdelning av flyers
Dela ut flyers eller dylikt i mässans entré. Max 2 personer.
Exklusivitet.
Pris: 15 000 kr (Personal ingår ej)

OBS! I priserna ingår ej produktion, montering samt moms och ev. reklamskatt.
Förbehåll för godkännande av innehåll/budskap.

www.settsyd.se

ÖVRIGT
Annonsplats i mässguiden

Vepa i mässhallen

I mässguiden finns hela konferensprogrammet, utställarlista
samt hallskiss. Denna finns på plats under hela konferensen och
trycks i 4500 ex.
Format: Stående helsida A5, 2 platser.
Pris: 30 000 kr per sida

Kommunicera ett valfritt budskap på en vepa inne i mässhallen.
Format: 6 x 4 m
Pris: 20 000 kr

Projicering på vägg i mässhallen
Nu har du möjlighet att projicera ditt företags budskap på väggen
ovanför ingångarna till föreläsningssalarna, inne i mässhallen.
Format: Ca 5 x 2,5 m, 3 platser
Pris: 15 000 kr/st

Ställ för broschyrer/produktblad mm
Hyra av broschyrställ för marknadsföringsmaterial.
Format: A4.
Pris: 7 000 kr för 2 ställ

Konferensrum
Konferensrum för t ex kundmöten finns att hyra i samband
med mässan.
Pris: Kontakta oss för separat prislista.

OBS! I priserna ingår ej produktion, montering samt moms och ev. reklamskatt.
Förbehåll för godkännande av innehåll/budskap.

www.settsyd.se

ÖVRIGT
Branda caféet eller loungen
i mässhallen

WC-skyltar

Ta tillfället i akt att synliggöra ditt företag på en av de givna
knytpunkterna i mässhallen nämligen i mässans café eller
lounge. I paketet ingår plats för 2 rollups, folierat valfritt
budskap på väggen samt bordspratare.
Pris: 20 000 kr

På respektive dam/herrtoalett finns det reklamplatser för
affischer med valfritt budskap/reklam.
Format: A3.
Pris: 10 000 kr för 40 skyltar

Klisterdekal på toalettspeglarna
Rollups
Kontakta oss för specifik placering som passar er.
Pris: 5 000 kr/st

Exklusiv företagsexponering, t ex företagslogo/produktlansering.
Format: Kontakta oss för mer information.
Pris: 7 000 kr för 40 speglar.

Egna idéer
Kom gärna med egna idéer på hur ni vill synas på plats
för att förstärka ert mässdeltagande!

OBS! I priserna ingår ej produktion, montering samt moms och ev. reklamskatt.
Förbehåll för godkännande av innehåll/budskap.

www.settsyd.se

