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PRAKTISK INFORMATION

Inflyttning: 
Måndag kl. 07.00 – 20.00  
Tisdag kl. 07.00 – 20.00

Öppettider för utställare: 
Onsdag kl. 07.00-18.00 (07-09 via lastport och från 08 i huvudentrén)
Torsdag 20/10 kl. 08.00-18.00 (07-09 via lastport och från 08 i huvudentrén)

Utflyttning: 
Torsdag kl. 16.30 – 22.00

Utställarlounge:

Bistron vid övre entrén. Där är också utställarrestaurangen under onsdag och torsdag

Parkering: 

Begränsade parkeringsmöjligheter. Parkera gärna vid Kista Galleria under mässdagarna så avvarar vi parkeringsplatserna vid mässan till besökare. 

Därifrån går det shuttlebuss upp till mässan och tillbaka hela dagarna
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VIKTIGA FÖRBEREDELSER

All personal som arbetar I er monter måste vara registrerade som monterpersonal I My 
Easyfairs innan ni anländer till mässan
- Det gör er entré smidig och enkel på plats, så att ni snabbt kommer in I montern utan att behöva stå I kö och

registrera er på plats. Det är både krångligt och tidskrävande

- Vi gör inga undantag och släpper inte in någon utan utställarkort.

- Är man inte registerad som monterpersonal har man heller ingen tillgång till Visit Connect

- Extern personal som enbart bygger monter, dvs monterbyggare har en annan lösning på plats



4VISIT THE FUTURE

VISIT CONNECT VS LÄSAREN I MONTERN
- VAD ÄR SKILLNADEN?

Easyfairs har 2 lead-genererings tjänster, det ena kräver en action av utställaren & den andra av 
besökaren. Tillsammans utgör de ett komplett leads-genererings upplägg. För att få ett så bra 
mässdeltagande/ROI som möjligt rekommenderar vi starkt att nyttja båda tjänsterna. 

Visit Connect
Är utställar-aktiverat. Tjänsten ger er möjlighet att skanna namnbrickan på besökare som ni har en dialog med. 
Det finns också möjlighet att lägga upp frågor med  svarsalternativ  innan mässan, lägga till noteringar, foto & 
röstmemo. Det ökar möjligheten att samla in kvalitativa och detaljerade leads från presumtiva kunder för 
snabbare och bättre uppföljning.

Läsaren I montern
Detta är främst för besökaren, era potentiella kunder. Här skannar besökaren de företag vars produkter och
tjänster intresserar dem. Detta kan komma att ske även om ni inte hinner prata med besökaren eller om någon
har bråttom iväg men ändå vill ha lite mer information om er. Det kan komma många leads genom läsaren också, 
men I mångt och mycket inte lika kvalitativa som om du använder Visit Connect
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VISIT CONNECT

Samla leads med Visit Connect 

Visit Connect ingår i deltagandet för er som valt EasyGo Leads, eller EasyGo Plus-paketen. Tjänsten gör det

möjligt för er att enkelt samla information om era besökare genom att skanna QR-koden på deras entrékort

med din telefon eller surfplatta. Ett smidigt sätt att få kvalificerade och detaljerade leads!

Har ni valt EasyGo Visibility och vill ha tillgång till scanningsfunktionen via telefon? Kontakta er Easyfairs

säljrepresentant så hjälper vi gärna till. Ni hittar vilket paket ni har via My Easyfairs 

Elmässan

Caroline Larsson
caroline.larsson@easyfairs.com

M +46 (0)730 43 68 00 

mailto:caroline.larsson@easyfairs.com
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VISIT CONNECT

• Nyhet: Varje monterpersonal har tillgång till Visit Connect via länken i deras bekräftelsemail som skickas när 
de blivit registrerade som monterpersonal.  OBS länken ska öppnas på den enhet där den ska användas. (Ipad, 
smartphone). 

• Nyhet: Visit Connect är nu en webbaserad applikation. Ta bort den tidigare appen. Den fungerar fortfarande, 
men om du använder den kommer du inte kunna ladda ner dina leads efter mässan

• Viktigt att alla som är jobbar i montern är registrerade innan mässans första dag.  Annars har personen ingen 
access till Visit Connect
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VISIT CONNECT

På mässan

Måndagen den 17 oktober kl. 07.00 skickar vi ett kompletterande mail till all registrerad monterpersonal med 
enbart länken till Visit Connect. För dem som tappat bort sitt bekräftelsemail eller ännu inte aktiverat licensen

• När du klickar på länken kommer du att få en kod skickad till din epostadress, lägg in koden och acceptera villkoren.

• Ge Visit connect tillgång till din kamera genom att godkänna i pop-up fönstret

• Bokmärk Visit connect websidan på din hemskärm för enklare och snabbare access.

• Klicka på ikonen som ser ut som en liten ” ” på skärmen för att börja samla leads.

• Tips! Den hos er som har behörighetsnivån ”admin” kan på förhand lägga upp ett antal frågor via Visit connect portalen för att 

enklare och snabbare kvalificera leads. Exempel, vilken produkt är kunden intresserad av? Alternativen är då de produkter ni 

visar på mässan, osv.
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VISIT CONNECT

Nästa steg är att börja scanna

Håll upp din telefon eller surfplatta och skanna QR koden på besökarens namnbricka. Efter att du skannat

kan du besvara de förberedda frågorna, lägga till en notering, lägga till ett röstmemo och en bild till varje

lead. 

Problem med Visit Connect under mässan?

Välkommen till Service Center, där har vi teknisk support och bemanning under mässans öppettider

Efter mässan

Ladda ner era leads via Visit Connect-portalen i My Easyfairs
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LÄSAREN I MONTERN

Byt information med besökaren via läsaren I montern

Alla utställare har en läsare i er monter, det ingår i monterpaketet. Läsaren är kopplad till 
informationen ni lägger upp/lagt upp i My Easyfairs. Därför är det oerhört viktigt att ni
uppdaterar er företagsprofil där

Läsaren placeras ut i er monter under andra inflyttningsdagen runt 20.00. 

Plocka inte bort ”hängaren” runt läsaren – den används som
en indikation på att vår personal ska informera er om läsaren på plats. Denna 
plockas bort av oss när vi pratat med er, och testat att läsaren fungerar. 
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LÄSAREN I MONTERN

Hur fungerar det?

• Genom att hålla sitt entrékort mot läsaren i er monter, får besökaren information om ert företag direkt till sin 
inkorg efter mässan. Ett smidigt och miljövänligt alternativ till foldrar och informationsblad 

• Efter att en besökare skannat er läsare, byter ni information med varandra. Besökaren får information om ert 
företag och ni får information om besökaren som skannar er läsare. Informationsutbyte på besökarens villkor. 

• Placera läsaren väl synlig i montern – och på bra höjd för besökaren att kunna skanna smidigt och enkelt. 

• Efter mässan kan utställare med EasyGo Leads eller Plus ladda ner kontaktuppgifterna från skannade besökare
via My Easyfairs

• Det är mycket viktigt att ni inte tar med er läsaren när ni går, utan lämnar den väl synlig i er monter för oss att 
hämta in. Vi påbörjar det arbetet 15.30 under torsdagen. De läsarna vi inte får tillbaka kommer inte kunna 
ladda ner och få sina leads
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FRÅGOR?
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