Mässan Eget Företag-digitalt 2021

Lockar 1000-tals besökare, nu
kommer de från hela landet!

Den digitala mässan blev en stor framgång och besöktes av 2.050 unika besökare.
Det finns verkligen enorma möjligheter i den digitala mässvärlden. Digitala mässor är
här för att stanna och utvecklingen går mycket snabbt.

Kalendarium
28-29 april, Eget Företag och Nyföretagarhjälpen
10-11 november, Eget Företag i hela landet med föreläsningar.

Hitta nya och håll kontakt med era befintliga kunder, nu blir
det så mycket enklare!
Till Eget Företag-mässan kommer företagare och många som vill starta företag.
På senaste mässan, drev 41 procent företag och 47 procent kom för att starta
företag på senaste mässan. Alla kommer för att kunskap, få inspiration, träffa
experter och rådgivare. Många ser också mässan som en bra möjlighet att rusta
sig och företaget för att möta marknadens utmaningar.

Bli utställare på digitala mässan Eget Företag

Det finns Bas- eller Premiumpaketet, samt ett paket för små- och
nyföretagare, Småföretagarpaketet. I år har vi dessutom lanserat Rikspaket, det
Lilla och Stora som innehåller många nya möjligheter för er som vill synas i flera
av våra kanaler under en längre period eller för hela året.

Skapa din egen virtuella monter, en enkel och snabb
process
Vi hjälper gärna till och erbjuder en komplett paketlösning för ert deltagande. Det finns en
liten guide om format på bilder, logo och inspelade föreläsningar.

Vi utbildar er och de som kommer att bemanna montern
Du som bokar plats behöver utse en person som är admin för ert deltagande. Vi
kommer att ha genomgång för alla admin via Teams på 60 minuter om hur mässan
fungerar och vilka funktioner som finns och hur man lägger in och uppdaterar
information.
Personal i montern
Några dagar innan mässan öppnar, kommer vi att ge en genomgång via Teams för
all personal som kommer att bemanna montern under mässan.

12 skäl att ställa ut digitalt

Så enkelt har det aldrig varit att få in kontakter
Förutom att det är mycket kostnadseffektivt och hållbart så visar den digitala
mässan verkligen sin styrka jämfört med en fysisk mässa. Självklart gillar vi och
uppskattar det fysiska mötet, men nu fungerar in det inte att träffas.
De flesta som ställer ut på en mässa gör det för att hitta nya kunder och hålla
kontakt med befintliga kunder.

Som utställare får du tillgång till allt detta:
✔ Kontaktuppgifter till alla som besöker montern
✔ Ser vilka besökare som tagit del av era erbjudanden
✔ Chatta och möta besökarna över video
✔ Ser vilken profil besökaren har vid besök i montern
✔ Ser vilka av besökarna som sett seminarierna
✔ Egen matchning mot besökarna
✔ Ser hur många besökare som är inloggade i mässan
✔ Ser om en kollega redan har samtalat med besökaren
✔ Besöksundersökning i montern
✔ Mötesbokning i mässan
✔ Besökare kommer från hela landet
✔ Alla kontaktlistor finns att ladda hem för egen uppföljning
Boka gärna en genomgång om hur mässan fungera!
Statistik senaste mässan >>>

Välj monterpaket eller rikspaket under 2021

Rikspaket >>>
För er som verkligen vill synas och höras mot målgruppen blivande och nya
företagare under året kan vi erbjuda två paket med monter på mässan, digitala
föreläsningar tillgängliga dagligen, medverkan i utskick mm.

En unik målgrupp
Varje år tar ca 16.000 personer rådgivning av NyföretagarCentrum för att starta
och driva eget. Vi bjuder in alla till mässan och föreläsningarna. Som utställare
kan du etablera en tidig kontakt, till och med innan de har startat företag.

Boka plats och intresseanmälan
Vi har bestämt oss och vill boka >>>
Gör en intresseanmälan idag eller boka en DEMO, här
Arrangör och kontakter
Mats Evergren, mobil 070-814 44 04
Josefin Hildinge, mobil 070-954 35 15
Pialill Ring, mobil 070-890 90 84
NyföretagarCentrum Sverige, Ferkens Gränd 3, 111 30 Stockholm

