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EXTRA MÖJLIGHETER
Vi har tagit fram den här foldern för att ge dig inspiration, förslag och visa möjligheter 
på hur du kan förstärka ditt mässdeltagande med extra synlighet. 

Det innefattar:
 
• Marknadsföringsytor
• Mervärdestjänster
• Skräddarsydda partner- och sponsorpaket

I denna folder kan du läsa mer om de vanligaste tjänsterna som är möjliga på 
Byggmässan 26-27 april 2023 på Prioritet Serneke Arena i Göteborg.

bygg-goteborg.se

https://www.bygg-goteborg.se/sv/


ENTRÉHALLEN

bygg-goteborg.se

Synlighet i mässguide
Guiden delas ut till samtliga besökare till mässan. 
Här exponeras du på samtliga sidor samt hela 
baksidan.

Pris inkl. produktion: 35.000 SEK

EXKLUSIVT TILL ENDAST EN UTSTÄLLARE

EXKLUSIVT TILL ENDAST EN UTSTÄLLARE

EXKLUSIVT TILL ENDAST EN UTSTÄLLARE

SÅLD

Profilera entrépersonal
Vår personal är den viktigaste funktionen i entrén. 
Här får du en unik möjlighet att låta dem bära ditt 
varumärke.

Pris exkl. produktion: 25.000 SEK

Välkomstpaket
Dela ut en reklampåse direkt i entrén. Du väljer 
innehåll i påsen själv och vår personal ser till att 
besökarna får en när de går in på mässan.

Pris exkl. produktion: 30.000 SEK

Bandet till besökarnas entrékort
Få exponering på det band som bär runt halsen un-
der hela mässan. Maximal sunlighet i hela hallen när 
besökarna bär ditt varumärke. 

Pris exkl. produktion: 45.000 SEK

Roll-ups vid hallentrén
Var en av de första varumärken som gör ett intryck 
redan innan besökaren gått in. En (1) Roll-Up plac-
eras vid ingången till mässhallen. 

Pris exkl. produktion: 10.000 SEK

https://www.bygg-goteborg.se/sv/


I MÄSSHALLEN

SÅLD

Scenpartner
Detta är ett av våra större paket för den som vill ha 
maximal synlighet på plats. Våra scener erbjuder 
utvecklande och inspirerande seminarieprogram 
under mässans två dagar. Här ger besökarna sin 
fullständiga uppmärksamhet.

Pris: Efter förfrågan

Hantverksbaren
Ditt företag profilieras innan, under och efter mässan 
som sponsor till hantverksbaren som besöks av de 
flesta besökare. Ert varumärke kommer att synas 
på diskar, bordspratare, beachflaggor, servetter och 
muggar. Yta: 17x6 m²

Pris: Efter förfrågan

Klisterdekaler på mässans fönster
Sätt er företagslogga på fönster inne i mässlokalen 
som alla besökare kan ta del av. Tag tillfället i akt att 
visa upp ditt företags monternummer för att säkerstäl-
la att besökaren hittar till just din monter.

Pris inkl. produktion: 20.000 SEK

Klisterdekaler på mässväggar
Sätt er företagslogga på mässväggarna precis 
innan/inne i mässlokalen som alla besökare 
kan ta del av. Tag tillfället i akt att visa upp ditt 
företags monternummer för att säkerställa att 
besökaren hittar till just din monter.

Pris inkl. produktion: 20.000 SEK

bygg-goteborg.se

https://www.bygg-goteborg.se/sv/


BRANSCHMINGEL
Branschmingel
Första mässdagen avslutas med ett branschmin-
gel där du träffar besökarna under mer avslappna-
de former. Som sponsor till branschminglet kan ni 
exempelvis:

• Lämna ut en påse med valfritt innehåll (good-
iebag) till alla som kommer på minglet.

• Dela ut välkomstdrinken.
• Fästa er logo eller annat budskap runt glasföt-

terna/på servetter.
• Hålla ett tal på scen.
• Anordna en tävling.

Pris: Efter förfrågan

bygg-goteborg.se

https://www.bygg-goteborg.se/sv/


Jennie Gudmundsson
Senior Sales Executive
0704 34 45 08
jennie.gudmundsson@easyfairs.com

Hittar du inget
som passar just er?

Vi vet att varje enskilt företag har specifika mål och behov. Därför kan vi skräddarsy 
våra paket enligt vad ditt företag avseratt uppnå, oavsett om det gäller marknadsföring, 

att stärka företagsprofilen eller skaffa ökad synlighet.

Kontakta en av våra säljare för mer information:

Victor Håglund
Sales Executive
0738 01 84 87
victor.haglund@easyfairs.com
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