Digital monter, Baspaket

Material att ta fram
1) Upptill 5 bilder med format 580 x 307px .jpg .gif .png med eget väggbudskap och
vilken hjälp man kan få i montern. Undvik för mycket text, kombinera gärna med
någon bild, er logga kommer att finnas över montern och på disken. Numrerar bilder
i den ordning som de önskas visas.
2) Logo 580 x 307px .jpg .gif .png
3) Video, 1-3 filmer med länk till filmen och ange ordning vid flera filmer, se nedan.
4) Foto på medarbetare i monter, ta fotot mot ”greenscreen” för att vi ska frilägga foto.
Tillägg: måste bokas: Egna färger på väggar i monter, fr 3 500kr och

Korta filmer i montern

Få fler besökare att ta kontakt, skapa nyfikenhet, förklara kort vilka ni är och vad ni har att erbjuda.
Det kan vara filmer som ni redan har. Vi är här för att chatta med er. Rekommendation: 30-90 sek.

Presentatör i montern (bild)
Höj uppmärksamheten genom att använda presentatör i montern. Ta hjälp av en medarbetare, spela
in en hälsning. Hälsa välkommen och ”pitcha” om ert innehåll i montern. Rekommenderad tid: 15-35
sek. Det är en tilläggstjänst som måste bokas. Vi berättar gärna mer.

Videofilmer
Vi behöver länk till varje film, det bästa är att ni bäddar in den själv från den källa ni använder, typ
Youtube eller Vimeo. Kom ihåg att stänga av eventuell reklam på filmerna och lägg in dem så att
endast relaterade videor från er kanal syns. Här finns en instruktion hur ni gör.

Digital monter, Baspaket
Era erbjudanden, ev trycksaker, guider att ladda ner i montern
Som utställare har du möjlighet att lägga upp information, guider eller mässerbjudande som
besökarna har möjlighet att ladda ner. Fil PDF Max 10 mb
• Småföretagarpaket Max 1 PDF • Baspaket Max 3 PDF:er • Premiumpaket Max 10 PDF:er

Bemanning i chatten, detta behöver tas fram
Profilbild, alternativt logo
Titel
Profilbild föreläsare eller annan bild för föreläsningen
Format: 227 x 227 px

GoogleDrive – här kommer ni att ladda upp logo, bilder, avatar
Vi skickar ut inbjudan i god tid innan mässan till er admin. För att ha allt samlat på en plats, varje
utställare får en mapp som är kopplad till vårt utvecklarteam, som lägger upp logo, bilder, er avatar
(foto på den som står i er monter) och extra tillägg i Montern. Har ni bokat presentatör så lägger ni
även upp den. Be att få tillgång till mappen och vår admin accepterar dig.

Föreläsningar
Vi vill gärna få in rubrik och brödtext till era seminarier senast 25 oktober, länken till inspelningen
senast 2 november.
Tips: videor ni delar från egen kanal kan ni sätta som ”olistade” så att de endast syns för dem med
länken, alltså inte publikt för alla. Glöm inte att den ska synas även efter mässan, så ta inte bort den!

Hur skapar jag en föreläsning, som är ca 7-15 minuter?
En mycket enkel lösning är att spela in din skärm där du håller ett digitalt möte och delar din
presentation. Tänk möte i Zoom- eller Teams. Ett lite mer avancerat upplägg är tillgång till egen
studio eller att man tar hjälp. Vi har bra kontakter i Stockholm med rätt utrustning till bra pris för att
filma och redigera.

Utställarförteckningen
Redan nu kan du förbereda en kort text som beskriver vad ni gör och varför besökarna ska besöka er
monter och vad ni kommer visa och vad ni kan hjälpa till med.

Chatten, fler väljer chat före videosamtal
Er personal svarar på frågorna som kommer in från besökarna, via chat. Det går också bra att
ställa frågor till besökare som kommer in till er monter innan de har chattat med er via chat.
Besökaren ser chatten även efter att de lämnat montern. Endast behörig personal hos
utställaren kan besvara frågorna.

