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Kære hi-udstiller  

Selvom sommeren trækker i langdrag, så er der mindre end 1 måned til første opbygningsdag for hi 
2019. I dette Udstillernyt kan du læse om:  
 
Udstillerkataloget er offentliggjort 
Bestil Truck- og emballageservice 
Aftenfester: Dinner Event og hi Unplugged 
Fairkey: Hold styr på dine leads 
Købekreditkort 
 

 
 

Du bliver set i Udstillerkataloget  

hi's online Udstillerkatalog er nu offentliggjort for de 
besøgende, så de kan nu se din udstillerprofil før deres 
messebesøg.  
 
Din profil er allerede oprettet i Udstillerkataloget, så du 
skal blot færdiggøre den med alt det, de besøgende skal 
vide om din virksomhed. Se vores tips & tricks i 
Udstillerhåndbogen. 
 
Udstillerhåndbog → Min markedsføring → 
Udstillerkatalog 

 

 
 

Bestil truck-service  
Gods og materialer skal leveres direkte på standen. Hvis 
chaufføren ikke selv har mulighed for at læsse godset af, henviser 
vi til: 
 
Sand Spedition, som kan kontaktes på 

Telefon +45 9714 5100  
Email: lv@sandspedition.dk. 
 
 

 
 

Opbevaring af tom emballage  
 
Emballage må ikke opbevares på standen eller i bagrummet, men 
Sand Spedition kan hjælpe med at flytte det og opbevare det for dig.  
 
Kontakt ligeledes Sand Spedition. 
 
Udstillerhåndbog → Min stand → Opbygning af standen → Tom 
Emballage 
 
 

https://www.anpdm.com/newsletterweb/4642504B744745594679474159/424451417247405E42774542584271#mailto:lv@sandspedition.dk
https://www.anpdm.com/newsletterweb/4642504B744745594679474159/424451417247405E42774542584271


 

 
 

Invitér dine kunder til 
aftenfest på hi!  

 

Kom og vær med i aftenfesterne: Dinner 
Event tirsdag 1. oktober og hi Unplugged 
Business Dinner onsdag 2. oktober. Der er 
god mad i hyggelige rammer med 
stemningsmusik og underholdning. Invitér 
dine kunder og medarbejdere med til 
hyggelige netværksaftener efter 
messedagene. 
 
Udstillerhåndbogen: Aftenfester 
 
 

 
 
Effektivt værktøj til nye leads  
 
Med fairkey kan du hurtigt og effektivt indsamle relevant data på 
dine nye leads, integrere dem direkte i dit eget CRM system samt 
følge op med relevant salgsmateriale direkte ved din stand. 
 
Lad ikke de brandvarme leads gå tabt til konkurrenten. Fairkey 
hjælper dig med at skabe en gnidningsfri lead-indsamling. 
 
 

 
 

 
 
 
Købekreditkort  
 
Vi fremstiller 1 stk. udstillerkreditkort til hvert standnummer. Kortet 
kan bruges til køb i både restauranter og i Teknisk Service. 
 
Bestil ekstra kort, hvis I er flere kolleger på standen, eller bestil at få 
kortet tilsendt med posten. 
 
 
 
 

 
 


