1000-tals besökare kommer till
Eget Företag-online 10-11
november – Boka plats nu! mässan Eget
FöretagEget Företag är sen många år Sveriges ledande mässa för starta och driva företag. Besökarna
kommer för att få hjälp, inspiration och vägledning. Många kommer också för att hitta
hjälpmedel, smarta tjänster/produkter, nätverka, få tips på marknadsföring och försäljning helt
enkelt saker som gör företagarlivet enklare. På senaste mässan var drygt 40 procent redan
företagare och 49 procent kom för att starta företag.

7 700 deltagare på seminarierna
Att många söker mer kunskap visar det stora intresset för seminarierna, senast lockade de över
7.700 deltagare. Vi berättar gärna mer om hur enkelt det är att ställa ut och arrangera egna
seminarier och vi hjälper er att sätta upp montern.

Välj monterpaket!

Småföretagarpaket
✔ Monter
✔ Chat / videomöte
✔ 3 bilder, växlar i monter
✔ Roll-up
✔ video, kort
✔ 1 mässerbjudande
✔ Utbildning 25 min, för monterpersonal
✔ logo

PRIS 10 950 KR
Ett seminarium 1.950 KR
En anmälningsavgift: 2 450 KR
Totalt 15 350 KR
Priser exkl moms

Baspaket
✔ Monter
✔ 1 seminarium
✔ Chat / videomöte
✔ Mötesbokning
✔ 3 bilder, växlar i monter
✔ video
✔ 3 mässerbjudande
✔ Utbildning 25 min, för monterpersonal
✔ logo

PRIS 29 500
En anmälningsavgift: 3.975 KR
Priser exkl moms

Tilläggstjänster
Extra seminarier 1.950 KR
Egen design* på monter, fr 3.500 KR

Premiumpaket
✔ Större monter, syns mer i mässan
✔ Prioriterad placering
✔ Chat / videomöte
✔ Mötesbokning
✔ 3 seminarier
✔ 5 bilder, som växlar i montern
✔ video
✔ roll-up
✔ 5 mässerbjudande
✔ nyhetsbrev, medverkan vid utskick till besökare
✔ Utbildning 25 min, för monterpersonal
✔ Mötesbokning
✔ logo

PRIS 38 500 KR
En anmälningsavgift: 3.975 KR
Priser exkl moms

Tilläggstjänster
Extra seminarier 1.450 KR
Egen design* på monter fr 3 500 KR

Många skäl att ställa ut digitalt
Så här enkelt har det aldrig att få in kontakter.
Ja, 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 pandemin har gjort att det vara svårt att samla många deltagare samtidigt.
De flesta som ställer ut på en mässa gör det för att hitta nya kunder och hålla kontakt med
befintliga kunder.

Allt detta får du:
✔ Besökarna kommer från hela landet
✔ Kontaktuppgifter till alla som besöker montern
✔ Ser vilka besökare som tagit del av era erbjudanden/information
✔ Chatta och kan möta besökarna över video
✔ Ser vilken profil besökaren har vid besök i montern
✔ Ser vilka besökare som sett era seminarier
✔ Egen matchning mot besökarnas profil
✔ Finns möjlighet att göra geografiska avgränsningar
✔ Ser hur många besökare som är inloggade i mässan
✔ Ser om en kollega redan har samtalat med en besökare
✔ Mötesbokning i mässan
✔ Alla kontaktlistor finns att ladda hem för egen uppföljning

Några fler plus..

✔ Att slippa transporter av utrustning och arbete med att bygga fysiska montrar
✔ Att slippa hotell- och resekostnader för personal och besökare
✔ Alla som är hemma pga sjukdom eller har sjuka barn och personer med
funktionshinder har möjlighet att delta på mässan

Vi visar gärna hur mässan är uppbyggd och hur enkelt det är att sätta upp
en monter. Ta kontakt för ett snabbt möte.

Kontaktuppgifter
Mats Evergren
e-post: mats.evergren@nyforetagarcentrum.se
mobil 070-814 44 04
www.egetforetag.se

Arrangör: NyföretagarCentrum Sverige
Ferkens Gränd 3, 111 30 Stockholm

