Velkommen som udstiller
Vi er rigtig glade for at kunne byde dig velkommen som udstiller, og vi glæder os til samarbejdet frem mod
messen. Vi vil løbende sende dig hi Udstillernyt, som indeholder relevante informationer for dig som
udstiller.
I denne velkomstmail finder du:
Dit login til Udstillerhåndbogen - Invitation til hi Kick-Off
Tekniske bestillinger & standtegning - ”Mød-os-på-stand”-banner - Kontakt team hi

LOGIN TIL UDSTILLERHÅNDBOGEN
For at logge ind i Udstillerhåndbogen skal du bruge følgende login:
Brugernavn:
Password:
NB! Ved kopiering af brugernavn og password: Marker fra venstre mod højre og undgå tomme tegn.
I Udstillerhåndbogen finder du svar på rigtig meget vedrørende din messedeltagelse, som f.eks. arbejdstider
for opbygning/nedbrydning af stand, generel info om messen og vigtige deadlines. Det er også i
Udstillerhåndbogen, at du kvit og frit kan bestille markedsføringsmaterialer til uddeling i dit netværk.
Udstillerhåndbogen bliver løbende opdateret med informationer frem mod messen.

TILMELD DIG KICK-OFF
Vi inviterer hermed alle udstillere til hi Kick-off-møde, som vi afholder to gange:
Torsdag den 13. juni 2019 i MCH Messecenter Herning, eller
Mandag den 17. juni 2019 hos IDA´s Mødecenter, København
Det bliver en spændende formiddag med inspiration og værktøjer til din markedsføring
samt gode råd til den praktiske planlægning af jeres messedeltagelse.
Mød Thomas Bigum (billedet), som giver tips og idéer til at udnytte f.eks. sociale medier og andre
markedsføringstiltag. Se programmet og tilmeld dig og dine kolleger:

TEKNISKE BESTILLINGER
I Udstillerhåndbogen afgiver du dine tekniske bestillinger i
”Messeshoppen”.
Har du spørgsmål, så kontakt Teknisk Service Center, tlf.
9926 9990, email teknisk@mch.dk
Deadline er fredag 16. august 2019.

STANDTEGNING
Du kan downloade din standtegning via Udstillerhåndbogen.
Har du spørgsmål, så kontakt: Teknisk Service Center, tlf.
9926 9990, teknisk@mch.dk
Deadline er fredag 16. august

”MØD-OS-PÅ-STAND”-BANNER
Du får et banner - som det du ser ovenfor - med dit standnummer til din markedsføring. Banneret kan du
bruge til trykt og digital markedsføring i emails, på hjemmesiden eller post det på dine sociale netværk.
Dine bannere på dansk og engelsk er vedhæftet denne email.
Læs mere i Udstillerhåndbogen om, hvordan du kan bruge banneret.

KONTAKT OS - VI ER ALTID KLAR TIL AT HJÆLPE
Ring eller skriv - vi vil gerne rådgive dig omkring dine messeforberedelse.

