
Varumärkesfrämjande möjligheter
Partnerpaket & Exponeringstjänster

Business to consumer 
- publika evenemang och mässor



Tack vare Svenska Mässans alla tusentals utställare och besökare har  
sponsring- och partnerskap på våra evenemang och mässor blivit ett  
utmärkt sätt att skilja sig från andra och befästa sin ställning som ett  
marknadsledande, nyskapande och innovativt företag.
 
På Svenska Mässan ser vi våra partnerskap som ett ömsesidigt förhållande 
där det finns utrymme att forma innehåll, kommunikation och marknadsföring 
tillsammans. Vi erbjuder ett antal allmänna paket men kan också, tillsammans 
med dig, utforma paket som skräddarsys enligt dina önskemål. Oavsett om det 
gäller marknadsföring, synlighet, varumärkeslansering eller om du helt enkelt 
vill ge besökarna något konkret att ta med sig. Tillsammans skapar vi en platt-
form som passar just dig, ditt företag och din budget perfekt.
 
Utöver våra olika partnerpaket erbjuder Svenska Mässan också en mängd 
lukrativa exponeringstjänster som både ökar din exponering på mässan och 
förbättrar det kommersiella resultatet av din medverkan.
 
Vissa tjänster är exklusiva och kan endast bokas av en eller ett fåtal företag, 
andra kan användas av flera. 

Som partner till en, eller varför inte 
flera av Svenska Mässans mässor, 
mötesplatser och evenemang har du 
möjlighet att glänsa extra mycket  
och extra tydligt. 



Möjligheter - planera för ett  
riktigt bra evenemang och mässa
Här följer ett axplock av alla möjligheter vi kan erbjuda.
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bästa exponeringen och marknads- 
föringen utifrån era behov och  
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Guldpartner  

Exklusivt för ett företag

• Guldpartnerlogga i all marknadsföring innan och under genomförandet  
av mässan (t ex på webbsida, i app, annonser, biljett, e-mejl, etc). 

• Omnämnande och redaktionell innehåll i mässans nyhetsbrev och sociala medier. 

• Biljettpaket – 100 st entrébiljetter 

• Maximal exponering på mässan: branding av entréer, roll-up platser, (produktion av roll-up 
ingår ej), logga på alla hänvisningsskyltar, skyltar, entrédörrar, storbildskärmar i och 
utanför mässlokalen, yta för utdelning av material i mässentrén, etc. 

• Tillgång och exponering i VIP-lounge 

• Hotellpaket – logga, företagsinformation på Hotel Gothia Towers nyckelkort och dörrhängare. 

• Meddelande på hotellets intern TV vid ankomst. 

• Eget reserverat bord för 10 personer inkl. lunch på Gothia Towers  
spektakulära Skybar-restaurang Heaven 23 mässans alla dagar. 

• Reserverad parkeringsplats i Hotel Gothias hotellgarage. 

• Utomhusyta utanför mässhallen samt två flaggor på utsidan mässhallen  
(produktion av flagga ingår ej). 

• Utomhusyta - exklusiv möjlighet att exponera ditt företag/produkt utanför  
mässhallens entré. 

• I samarbete med Taxi Göteborg kan vi erbjuda exponering, synlighet och möjlighet  
till utdelning av material i Taxi Göteborgs taxibilar.  

• Exponering av ditt företag på sväng-, snurrdörrar i mässentrén alt. hotellentrén 
(produktion ingår). 
 

• Logga på värdar och värdinnors kläder (produktion ingår).

Som Guldpartner har du en unik möjlighet att dels stödja initiativet och utvecklingen av mässan   
och dels markera din position på marknaden – exklusivt och i exakt rätt forum.  



Silverpartner  

Max två företag

• Silverpartnerlogga i all marknadsföring innan och under genomförandet 
av mässan(t ex på webbsida, i app, annonser, biljett, e-mejl, etc). 

• Omnämnande och redaktionell innehåll i mässans nyhetsbrev och  
sociala medier. 

• Biljettpaket 

• 2 roll-up platser i entréhallen (produktion av roll-up ingår ej)  

• Eget reserverat bord för 5 personer inkl. lunch på Gothia Towers  
spektakulära Skybar-restaurang Heaven 23 mässans alla dagar. 

• 1 flagga på utsidan mässhallen (produktion av flagga ingår ej). 

• Utomhusyta utanför mässhallen 

• Yta för utdelning av företagsmaterial, marknadsföring i mässentrén 

• I samarbete med Taxi Göteborg kan vi erbjuda exponering, synlighet  
och möjlighet till utdelning av material i Taxi Göteborgs taxibilar 

• Ett mejl med ett erbjudande till hela besökardatabasen innan mässans 
genomförande alt. ett uppföljningsmejl efter genomförandet. 

• Logga på värdar och värdinnors kläder (produktion ingår). 

• Exponering av ditt företag på sväng-, snurrdörrar i mässentrén alt.  
hotellentrén (produktion ingår).

Sätt ditt företag på kartan genom vårt exklusiva silverpaket.



Bronspartner  

Max tre företag

• Bronspartnerlogga i all marknadsföring innan och under genomförandet 
av mässan(t ex på webbsida, i app, annonser, biljett, e-mejl, etc). 

• Omnämnande och redaktionell innehåll i mässans nyhetsbrev och  
sociala medier. 

• Biljettpaket 

• 1 roll-up plats i entréhallen (produktion av roll-up ingår ej). 

• 1 flagga på utsidan mässhallen (produktion av flagga ingår ej). 

• Ett mejl med ett erbjudande till hela besökardatabasen innan mässans 
genomförande alt. ett uppföljningsmejl efter genomförandet. 

• Logga på värdar och värdinnors kläder (produktion ingår). 

• Exponering av ditt företag på sväng-, snurrdörrar i mässentrén alt.  
hotellentrén (produktion ingår).

Extra synlighet inför, under och efter mässan - som bronspartner utmärker  
du dig och syns i mängden.



Aktivitets- och programpartner

Exklusivt för ett företag

• Maximal exponering i mässans aktivitet- och scenområde t. ex på vepor, 
storbildsskärm/ar, stolar, plats för roll-ups, etc. 

• Utdelning av material, erbjudande-, reklamblad, konferenspåse/väska,  
give-aways till besökarna på plats (produktion ingår ej). 

• Omnämnande av företag, företagsnamn i samband med  
presentationer. Hälsa välkomna och presentera ditt företag, etc. 

• Logga i alla sammanhang där aktiviteter och program marknadsförs  
innan mässan (t ex biljett, annonser, app, webbsida, etc). 

• Redaktionell text i nyhetsbrev innan mässan. 

• Logga på programblad-, skyltar, mm. 

• Logga på konferensrumsvärdar- och värdinnors samt teknikers kläder 
(produktion ingår). 

• 2 st talartider.

Som Aktivitets- och programpartner har du en unik möjlighet att ”branda” såväl konferensrum, scen och andra 
aktivitetsytor där det pågår aktiviteter och happenings under genomförandet. En möjlighet att finnas på plats 
och vara synlig där besökarna samlas, får inspiration, kunskap och upplevelser. 



Scenpartner

Exklusivt för ett företag

• Maximal exponering i mässans scenområde/en, t ex på vepor,  
storbildsskärmar, stolar, skyltar m.m.  

• Plats för roll-ups och möjlighet att dela ut erbjudande-,  
reklamblad, give-aways, etc (produktion ingår ej). 

• Omnämnande av företag, företagssnamn i samband med  
presentationer och i pauser av scenens konferencier, programledare. 

• Redaktionell text i nyhetsbrev innan mässan. 

• Databas, kontaktuppgifter besökare, deltagare scenprogram. 

• Logga alt. bilder, film, rörligt material på scenen storbildsskärm. 

• Exponering av ert företag och logga i alla sammanhang där  
scenprogrammet marknadsförs innan mässan (t ex biljett,  
annonser, app, webbsida, etc). 

• Logga på programblad, skyltar, etc.  

• Logga på scenvärdar, scenvärdinnors och teknikers kläder  
(produktion ingår). 

• 2 st talartider.

Finns på plats och var synlig där besökarna får inspiration och samlas. 



Lanseringspaket 

Exklusivt för ett företag

• Mejlutskick till mässans besökar- och utställardatabas innan mässan där 
mässan står som avsändare. Detta mejl handlar om er nya produkt och kan  
antingen skrivas som en ren produktpresentation eller i intervjuform. 

• Artikel, notis i mässans officiella mässtidning. 

• Information i mässans app, på webbsida, e-mejl, etc. 

• Avsatt tid på mässans scen för presentation och avtäckning av  
nylanserad produkt. 
 

• Notis i mässans officiella mässtidning, på webbsida, i app, e-mejl, etc. 

• Exponering på storbildsskärm/ar på scenen och i konferensrum. 

• Plats för roll-up i entrén (produktion av roll-up ingår ej). 

• Eget broschyrställ för informationsmaterial i informationsdisken  
på mässan.

Planerar ditt företag att lansera en ny produkt eller kommer ni att göra det i samband med  
genomförandet av mässan? Investera i vårt Lanseringspaket som ger en kraftfull exponering  
mot branschen.



Cafépartner

Exponera ditt företag, produkt i våra välbesökta kaféer, restauranger  
i mässhallen eller på Gothia Towers. Var med och profilera ditt företag  
på bl a; 

• Brickunderlägg
• Vepor och skyltar
• Bordsryttare, menyskyltar och servetter
• Personalens kläder
• Skärmar, pelare, golv, mm
• Exponeringsytor för roll-up (produktion ingår ej),  

broschyrställ, skyltdockor, företagsprodukter, mm 

 

Exklusivt för ett företag

Bara fantasin sätter gränserna för hur och var ni kan  
synas. Självklart diskuterar vi gärna andra spännande  
alternativ, lösningar och exponeringsmöjligheter.



Partner Branschmingel 

Exklusivt för ett företag

• Maximal exponering under genomförandet av branschminglet.  
Exempelvis på storbildsskärm/ar, på stolar, bord, vepor m.m 

• Plats för roll-ups, dela ut erbjudande-, reklamblad, give-aways, etc.  
(Eget material medtages, produktion ingår ej). 

• Logga på program- alt. menyblad. 

• Logo på servetter, bordsryttare. 

• 10 st branschmingelbiljetter. 

• Kundbas, kontaktuppgifter till samtliga deltagare på branschminglet. 

• Omnämnande av företag, företagsnamn i samband med  
presentationer och uppträdanden. 
 

• Logga i alla sammanhang där branschminglet marknadsförs  
innan och under genomförandet av mässan (t ex biljett,  
annonser, app, webbsida, skyltar, ”utrop”, på meny-,  
programblad, festband, etc). 

• Talartid och ”hälsa välkomna” tal. 

 

Bli exklusiv partner till mässans branschmingel. Här kan du på ett enkelt sätt marknadsföra och 
exponera ditt företag där affärer görs under avslappnande och trevlig former.



Partner Juicebar 

Före mässan

Under mässan:

• Ditt företag exponeras varje gång juicebaren nämns. 

• Logga på hallplanen och annat marknadföringsmaterial. 

• En möblerad juicebar med servering av juice och smoothies. 

• 300 stycken juice-och smoothiepaket att dela ut till kunder och besökare. 

•  Logo på allmänna mässkyltar. 

•  Logo i mässguiden. 

•  Egen dedikerad skylt om juicebaren. 

•  Logo på skyltarna i baren. 

•  Dela ut broschyrer, flyers i baren (eget material medtages). 

•  Möjlighet till scanning av besökare på plats.



av besökarna som går på konferenser och 
mässor anser att en app underlättar besöket89%

Tre exklusiva placeringar erbjuds   
Splash - hela sidan direkt efter att mässans logo  
visas. Ligger ca 5 sek. En plats/period. 

Annons i toppen på hemvyn - sidan efter splashen  
där användaren kan titta på t ex. programpunkter,  
öppettider, kartan biljetter mm. Max tre platser/period. 

Plats för logo under  
informationsvalen på hemvyn och på mässkartan. 
Den länkar vidare till kartan och visar vägen till er  
monterplats om användaren är på mässan. I annat  
fall länkar den vidare till era företagsuppgifter eller  
till er webbsida. Max åtta platser/period.

Svenska Mässans app 

ANNONS

Nu finns Svenska Mässans app. Ytterligare ett sätt för mässans besökare  
att få en mer kvalitativ upplevelse på Svenska Mässan. Med hjälp av appen 
kan besökarna navigera sig på mässgolvet, köpa biljetter, se konferens- 
program och utställarförteckning, upptäcka produktnyheter, få mäss- 
erbjudanden och mycket mer.
 
Detta är ett utmärkt sätt för dig att marknadsföra ditt varumärke  
och leda trafik till din monter/aktivitet på mässan eller konferensen.

DIGITALA KANALER



Skärmar
DIGITALA KANALER

Digitala skärmar & projektorer
DIGITALA KANALER

På Svenska Mässans moderna, exklusiva och strategiskt  
placerade storbildsskärmar och videoväggar har du möjlighet att 
exponera ditt företag med såväl redaktionellt material som fasta 
och rörliga bilder. Allt efter dina önskemål och behov.  
 
Färdigproducerat material levereras enligt överenskommelse 
direkt till oss.

Videovägg stora entrén, Entré 5 Laserprojektor entré 5

Mobila skärmar 
10 st 55”skärmar



Hemsida
DIGITALA KANALER

Ca 80% av mässans besökare planerar sitt besök genom mässans hemsida.  
På hemsidan erbjuder vi en mängd lukrativa och eftertraktade exponeringsmöjligheter.

Annonsering hemsida

Biljett online/webbshop

Startsida
Toppbanner XLarge (bildspel) 940x320 pixlar 
Filstorlek: 200kB 
 
1/3 spalt
300x110 pixlar
Filstorlek: 80 kB
Övrigt: Kan vara animerad

Helspalt
940x 130 pixlar
Filstorlek: 120 kB
Övrigt: Kan vara animerad
 
 

Merparten av Svenska Mässans besökare köper biljett på 
mässans hemsida innan sitt besök. I biljettshoppen finns 
möjlighet till exponering av ditt företag, produkt. 

För fler möjligheter kontakta oss.

Exklusivt för ett företag. 



Nyhetsbrev & riktade utskick  
DIGITALA KANALER

Inför mässans genomförande produceras  
såväl digitala nyhetsbrev som riktade utskick  
och påminnelsemejl som skickas till potentiella  
besökare, prospektbas och press.  
 
Ta tillfället i akt och marknadsför just ditt företag,  
produkt eller erbjudande. Då utskicken i första hand 
sker digitalt finns även möjlighet att länka till er egen 
hemsida, erbjudande, etc.
 
 
    

Banner 560x110 pixlar 

Artikel nyhetsbrev 
Max 500 tecken, bild ingår. 
Färdigt textmaterial skickas till oss. 

Annonsering nyhetsbrev

För fler alternativ och möjligheter kontakta oss.



TRYCKTA KANALER

Mässtidning

VIP- och besökarinbjudan

Annonsera i mässans egna tidning-, mässbilaga. Tidningen presenterar 
redaktionella artiklar-, innehåll, information om program, föreläsare och 
aktiviteter, schema, hallskiss, utställare, mm.  
 
Mässtidningen distribueras bl a via mässans besökarregister, i fack-, 
dagspress, branschorganisationer, samarbetspartners, på evenemang, 
kundbesök och finns på plats, delas ut i entréhall, informations-,  
registreringsdisk och på andra strategiskt väl utvalda platser både  
i och utanför vår anläggning och på mässan.

Er logotype finns med i mässans biljettfolder (alt. VIP-inbjudan)  
som distribueras via Svenska Mässans egna register, besökardatabas, 
VIP-register, köpta adresser, utställarnas egna inbjudningar, på kund-,  
branschevenemang och som bilaga i fack- och dagspress samt till  
samarbetspartners, nätverk och branschorganisationer, m.m. 



Mässkartan är ett ovärderligt hjälpmedel för  
mässbesökaren. Den finns i alla entréer och  
hjälper besökaren att hitta rätt bland alla  
utställare, medverkande företag och aktiviteter.

Hallskiss
TRYCKTA KANALER

Skyltar

Exponera ditt företag på väl synliga skyltar strategiskt  
placerade runtom i vår anläggning och i mässhallen  
(produktion ingår). 

Mässkarta/mässguide
TRYCKTA KANALER

För fler förslag på placering och möjligheter  
kontakta oss.



Exponeringsmöjligheter på plats  

Vi hjälper er att planera den bästa exponering och marknadsföringen utifrån era behov och möjligheter. 
Resultat – tydligare synlighet, ökade försäljningsmöjligheter och ökad trafik till er monter.

Välkomstpåse 

Golvreklam 

Dela ut broschyrer 

Roll-up plats 

Badgar- och badgeband
Ditt företags logotyp exponeras på det band som fästs på besökarnas entrékort  
och som alla besökare bär runt halsen (produktion ingår). 

Ditt företags reklampåse inkl. innehåll delas ut till samtliga besökare i entrén.  
Ett unikt tillfälle för exponering av ditt företag och varumärke samt att dela  
ut information, give-away el dyl. Material ingår ej. Svenska Mässan står för personal.

Exponera ditt företag på mässgolvet. Erbjudandet gäller 5 st exponeringsplatser  
i entréhall och/eller i mässgångarna. Mått ca 1 x2 m.

Garderob - utdelning give-away, flyer 
Exponeringsskylt med budskap över, i garderob inkl. utdelning av material  
i samband med att besökare lämnar in/hämtar ytterplagg, väskor.

Möjlighet att dela ut information till alla besökare på mässan på av Svenska Mässan  
väl utvalda platser. Ett idealiskt sätt att skapa dialog, medvetenhet och öka trafiken  
till er monter (material ingår ej).

Placering i hallentré, informationsdisk, kassorna eller vid servicecenter.  
Max 2 st roll-ups per plats (produktion ingår ej).



Exponeringsmöjligheter på plats  

Dörrhängare 
Ditt företags exponeras på Hotel Gothia Towers dörrhängare  
(produktion ingår).

Välkomstsida intern-TV 

Dekaler entré 

Utomhusyta 

Nyckelkort och nyckelkortshållare
Ditt företag exponeras på Hotel Gothias nyckelkort alternativt nyckelkortshållare och delas 
ut till övernattande hotellgäster vid ankomst. (produktion ingår).

Ditt företag exponeras på Hotel Gothia Towers intern-TV på samtliga hotellrum.

Flaggor entré 
Exponera din företagsflagga utanför entrén under mässans genomförande 
(produktion ingår ej).

Exponera ditt företag på sväng-, snurrdörrar i mässentrén alt. hotellentrén 
(produktion ingår).

Exklusiv möjlighet att exponera ditt företag/produkt utanför mässhallens entré. 



Exponeringsmöjligheter på plats  

Välkomstmatta utanför entrén 
Vägen till succé är lagd. Ni välkomnar alla besökare!

Dagens Värd i huvudentrén 

Taxi Göteborg 

Good bye – welcome back
Avskeds-kit med “give-away och företagsinformation. En perfekt avslutning och mycket 
uppskattat på hemresan. Delas ut av egen personal vid avslutningen av mässan.

Möt alla besökare direkt i huvudentrén. Er personal förmedlar information och  
bjuder in till er monter i utställningen. Bjud på fika och personlig kontakt.

Beachflaggor utanför huvudentrén 
Bra alternativ med kortare budskap och logo, ex. 2 st.

I samarbete med Taxi Göteborg kan vi erbjuda exponering, synlighet och möjlighet till  
utdelning av material i Taxi Göteborgs taxibilar. För mer information och möjligheter  
kontakta oss.


