




SOM MAN SÅR FÅR MAN SKÖRDA. Det gäller såväl på 
åkern som bildligt talat, när man till exempel ska 
ställa ut på en mässa. Men hur sår man bäst? Vilk a 
insatser krävs på vägen för att få den största skörden? 

Sanningen är att bra förberedelser betalar sig. Alltid. Men vi 
vet hur mycket tid och ork vardagen tar. Det är lätt att skjuta 
mässförberedelserna på framtiden och tänka ”det ordnar sig”. 
Därför har vi – precis som man gjorde i den gamla Bonde-
praktikan – samlat de allra viktigaste råden, med målet att ge 
en god skörd. I vårt fall handlar det om att du som utställare, 
så effektivt som möjligt, ska få största möjliga resultat av 
Elmia Subcontractor i november. 

Stort lycka till!
Projektteamet Elmia Subcontractor

TÄNK SOM  
EN BONDE

Ps. Du kan även ladda 
hem Mässpraktikan på 
mässans hem sida.
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”Tänk, fröken,  
så mycket huvudbry 

den här publikationen 
kan bespara oss.”

”Verkligen!  
Så många goda råd 

har du väl aldrig tagit 
till dig förut?”
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MINA SIDOR PÅ ELMIA SUBCONTRACTORS HEMSIDA är en central 
kanal i dina förberedelser. Här kan du till exempel hålla koll på 
alla deadlines, göra dina beställningar och fylla i ditt produkt-
register. Kika på inbjudningsverktyget på Mina sidor redan nu, 
det kan du ha mycket nytta av när du snart ska börja bjuda in 
till montern!

Du hittar ditt webb-login på din orderbekräftelse.

BEKANTA DIG MED 
MINA SIDOR

ELMIA.SE/SUBCONTRACTOR

För frågor och hjälp:

Siv Karlsson
tel. 036-15 22 06    

siv.karlsson@elmia.se
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NÄR MONTERN ÄR BOKAD BÖRJAR RESAN. Se till att ha målet 
klart för er! Med genomtänkt planering och bra förberedelser 
kan detta leda till många värdefulla samarbeten och lön-
samma affärer. 

Det första och viktigaste är att tillsammans sätta upp ett  
tydligt mål. Varför ställer ni ut? Ska ni lansera en ny produkt, 
nå nya branscher eller profilera ert varumärke? Utgå från 
mål et och bestäm er för ett budskap som ni vill förmedla. 
Och låt det genomsyra alla aktiviteter – såväl inför och under 
mässan som i uppföljnings arbetet efteråt. 

Bläddra vidare och följ tipsen som får er att nå ända fram.  
Till ett mässdeltagande som betalar sig!

TA SIKTE  
PÅ AFFÄREN

Ett tydligt mål grundlägger för ett effektivt jobb 
och mätbara resultat av mässdeltagandet.

VÄRDE:
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ELMIA 

SUBCONTRACTOR

13–16 NOVEMBER

MÄSSKRONOLOGEN

Mässkronologen är en kronologisk klocka som visar den viktiga 
förberedelsetiden fram till mässan. Att dela upp jobbet i små 
portioner sparar tid och gör dig bättre förberedd. 

BERÄTTA ATT  
NI STÄLLER UT
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MAJ-AUGUSTI

MARKNADSFÖRING HANDLAR OFTA OM att nöta in ett budskap. 
Börja redan nu! Ju fler som får veta att ni ska ställa ut, desto 
fler och bättre besökare kan ni få i montern. 

Gör det enkelt. Skriv en info-rad i era mail, annonser, nyhets-
brev och på er webbplats. Komplettera med mässans logotyp 
eller banners för ett proffsigt intryck. De finns att ladda ner 
kostnadsfritt på Mina sidor. 

SPRID ORDET

Liten insats som ger stor effekt  
= smart marknadsföring. 

VÄRDE:
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MÄSSKRONOLOGEN

HUR SYNS NI 
PÅ MÄSSAN?

Läs mer på mässans hemsida: elmia.se/subcontractor 
under fliken För utställare/Ställ ut/Stick ut under mässan! 
Där hittar du alla tillgängliga exponeringsmöjligheter på 
mässområdet.
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ELMIA 

SUBCONTRACTOR

13–16 NOVEMBER
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”SYNS DU SÅ FINNS DU” är ett gammalt känt uttryck. Och det 
stämmer! Inte minst när det kommer till att väcka intresse 
bland mässans besökare. 

Ett sätt att sticka ut extra bland alla utställare och locka fler 
besökare till just din monter är att boka reklamexponering  
i arenan. Det kan till exempel handla om annonser på digi tala 
skärmar, på mattor, i besökar-appen Elmia Guide, på webben 
och i mässkatalogen. 

MAJ-SEPTEMBER

STICK UT!

Att synas på olika platser skapar  
igenkänning och väcker intresse.  

VÄRDE:

?
För frågor, kostnad  

och bokning:

Lina Gillström
tel. 036-15 21 44  

lina.gillstrom@elmia.se
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MÄSSKRONOLOGEN

DUBBELKOLLA  
ERA UPPGIFTER

14 september öppnar den digitala mässkatalogen på webben. 
Många går in redan de första dagarna för att leta leverantörer. 
Se till att vara med då och glöm inte att anmäla dina medutställare. 
Sista dag för att delta i den tryckta mässkatalogen är 5 oktober.

TIPS!

ELMIA 

SUBCONTRACTOR

13–16 NOVEMBER
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MÄSSKATALOGEN MED PRODUKTREGISTRET  
finns i besökar-appen Elmia Guide,  
på elmia.se/subcontractor och i tryckt 
form. Det är här besökaren hittar dig  
som ut ställare, ser vad du erbjuder och  
var på mässan du finns. Så avsätt en 
stund till att fylla i produktregistret  
korrekt och form ulera er presentation.  
Det tar egen tligen inte så lång tid,  
men är avgörande för att bli sökbar  
och hittad av rätt besökare! 

MAJ–SEPTEMBER

KATALOGEN – FÖRSTA 
STEGET TILL AFFÄR

   
     

!

Korrekt presentation och produktregister 
ger högre träffsäkerhet mot nya kunder.

VÄRDE:VÄRDE:

För frågor och guidning: 

Siv Karlsson 
tel. 036-152206

siv.karlsson@elmia.se

!
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MÄSSKRONOLOGEN

Beskriv kortfattat er nyhet, spännande projekt, unik teknik eller 
kompetens etc. Bifoga gärna länkar till mer info och kom ihåg 
kontaktuppgifter så att vi kan nå dig!

Mejla ditt tips till: karla.eklund@elmia.se 
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SKICKA IN  
ERA NYHETER

ELMIA 

SUBCONTRACTOR

13–16 NOVEMBER
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MÄSSAN MARKNADSFÖRS I MÅNGA OLIKA KANALER, bland annat 
med annonser, PR och artiklar i fack- och dagspress. Här kan 
ni också vara med! Genom att skicka in en kort info om era 
nyheter, spännande projekt eller framgångar kan ni bli ett av 
de företag som mäss an lyfter fram i marknadsföringen. Ni får 
gratis exponer ing mot er målgrupp och bidrar till att locka fler 
av just era potentiella kunder till mässan och er monter.  
En chans för bra för att missa helt enkelt!  

SÄTT DITT FÖRETAG  
I ALLAS BLICKFÅNG

MAJ-SEPTEMBER

Att bli omskriven i pressen ger tyngd och 
ökad kännedom om företagets expertis.

VÄRDE:VÄRDE:
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MÄSSKRONOLOGEN

VAD FÖRMEDLAR  
DIN MONTER?

12 oktober 
Beställ din inredning  

och utrustning till montern 
senast 12 oktober. Därefter 

tillkommer 50% påslag  
på våra priser.

ELMIA 

SUBCONTRACTOR

13–16 NOVEMBER
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MONTERN ÄR ERT SKYLTFÖNSTER OCH ER ARBETSPLATS UNDER MÄSSAN. 
Inred den för affärer! Bygg en miljö som lockar till spontana 
besök och förenklar kontaktskapandet. Skapa en mötesplats 
som går i linje med företagets mål och som tydligt visar ert 
budskap. Vill ni kunna prata länge med potentiella kunder?  
Då kan en möteshörna vara bra. Har ni en unik tillverknings-
process? Kanske kan ni demonstrera den på plats på ett 
intressant sätt. 

AUGUSTI–OKTOBER

LÅT MONTERN TALA

En bra monter sticker ut, engagerar och 
hjälper er att nå era mål.

VÄRDE:

Vill du ha hjälp med idéer, design  
eller monterbyggnation?

Johanna Bjurevik
tel. 036-15 22 24

johanna.bjurevik@elmia.se
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MÄSSKRONOLOGEN

VEM VILL NI  
BJUDA TILL 
MONTERN?
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Vi hjälps åt!  
Elmia bjuder in till 

mässan och du bjuder 
in till din monter.

På mässans Mina sidor finns smidiga alternativ på inbjudningar, 
och praktiska verktyg för att sedan följa upp dina leads. 
Har du andra frågor? Hör av dig så hjälper vi till!

ELMIA 

SUBCONTRACTOR

13–16 NOVEMBER
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JU MER KRAFT DU LÄGGER på att bjuda in besökare, desto fler bra 
möten får du på mässan och desto bättre resultat i uppfölj-
ningen. Det visar åtskilliga undersökningar. En inbjudan kan 
ske i alltifrån mail, DR-utskick och telefonsamtal till tryckta 
inbjudningskort och påkostade VIP-inbjudningar för de allra 
viktigaste kunderna. 

AUGUSTI–OKTOBER

MAXA ROI – BJUD IN  
DINA KUNDER!

*Jansson, M. och Jansson, M. (2017) Mässguru.

Förvandlingen av monterbesökare till 
kvalificerade leads ökar med 50 procent 

för de utställare som börjar  
bjuda in besökare.*

VÄRDE:
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PRAKTISK GUIDE  
FÖR INBJUDNINGAR

PÅ MINA SIDOR FINNS FLERA EFFEKTIVA HJÄLPMEDEL som är stöd 
i ert företags arbete med att bjuda in gäster och kunder att 
besöka er monter på mässan.

ER UNIKA 
INBJUDNINGSLÄNK

Varje utställare har en 
egen inbjudningslänk.  
När en besökare skriver 
ut sitt entrékort via just 
er länk så landar den 
besökaren exklusivt i er 
Leads-lista.

TRYCKTA 
INBJUDNINGSKORT

Du kan beställa valfritt 
antal tryckta inbjudnings-
kort till dina gäster och 
kunder. För att du som 
avsändare ska synas extra 
tydligt kan du välja till 
extra tryck. 

PERSONLIG HÄLSNING VID FÖRREGISTRERING
När din kund går in på hemsidan för att 
förregistrera sig möts kunden av en  
personlig hälsning från ditt företag.
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SKAPA EN BANNER
Skapa din egen banner 
och använd den för att 
marknadsföra ditt mäss-
deltagande.

LADDA NER LOGOTYPE

Ladda ner Elmia Subcon-
tractors logotype om du 
t.ex. vill lägga med den i 
din annons.

FÖLJ UPP  
DINA INBJUDNINGAR

På sidan Mina Leads, 
under fliken inbjudningar, 
ser du vilka som använt 
dina inbjudningskort eller 
din inbjudningslänk.

VÅRA SMARTA 
APPAR

ELMIA GUIDE är  
besökar-app en  
som lotsar  

besökaren på mässan.  
Här finns utställar-
förteckning, program, 
nyheter som mässan  
publicerar, karta och 
annan nyttig information. 
Som utställare kan du 
köpa annonsutrymme i 
appen för att direkt nå 
besökare på plats.

ELMIA PLUS är  
utställarens  
egen app. 

Genom en enkel inlogg-
ning kan appen använ-
das kostnadsfritt för att 
förenkla administra tionen 
kring montern. Du kan 
också välja att köpa en 
uppgradering av Elmia 
Plus. Då kan du aktivera 
Leads-hantering och 
använda din smartphone 
för att scanna besökares 
entrékort. 

+ 
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MÄSSKRONOLOGEN

SKICKA IN  
ERA NYHETER!
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Lägg lite krut på ett riktigt bra och informativt pressmeddelande. 
Säljblad publiceras inte. Ta hjälp om det behövs! Om er nyhet 
lockar journalisterna att skriva om er får ni gratis marknads-
föring inför mässan som kan betyda mycket för ROI.   

TIPS!

ELMIA 

SUBCONTRACTOR

13–16 NOVEMBER
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INFÖR MÄSSAN LETAR FACK- OCH 
DAGSTIDNINGARNAS REDAKTÖRER 
efter spännande nyheter på Elmia 
Subcontractors hemsida. De före-
tag som blir omskrivna får riktigt 
bra marknadsföring helt gratis! 
Vilka nyheter har ni att berätta 
om? Det kan handla om spännan-
de produktutveckling, intressanta 
case, en helt ny och revolutioner-
ande lösning eller unik kunskap 
med stort värde för kunden. Skriv 
ett pressmeddelande och ladda 
upp det på hem sidan, via Mina sidor.

AUGUSTI–NOVEMBER

NÅ NYA KUNDER  
GENOM MEDIA

Vill du ha tips och råd? 
Kontakta oss  

så hjälper vi dig.

Karla Eklund
tel. 036-152261

karla.eklund@elmia.se

En redaktionell artikel om er expertis ger hög  
trovärdighet och fler besökare till montern. 

VÄRDE:
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MÄSSKRONOLOGEN

VAD HÄNDER  
PÅ KVÄLLEN?
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Tips på restauranger, evenemang och aktiviteter!
Besök jkpg.com eller ladda ner appen Citykoll.

TIPS!

ELMIA 

SUBCONTRACTOR

13–16 NOVEMBER
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BJUD IN UTVALDA GÄSTER till en trevlig kvällsaktivitet i montern eller 
på stan. Det är ett smart sätt att lära känna folk bättre och vårda dina 
etablerade kundkontakter lite extra. Mingel med live-musik och en 
rolig tävling. Öl-provning och avslappnat häng, eller mer uppklätt med 
snittar och bubbel i glasen. Fundera på vad som passar er bäst och 
bjud in till en kväll att minnas! 

AUGUSTI–NOVEMBER

ORDNA EN  
”AFTER FAIR”

Informella möten bygger starkare personliga relationer.  
En fördel vid uppföljningsarbetet efter mässan. 

VÄRDE:

26 oktober 
Sista dag för ansökan

om kvällsaktivitet 
i montern.
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MÄSSKRONOLOGEN

TA FRAM  
EN LEADS- 
STRATEGI
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Läs mer på mässans hemsida: elmia.se/subcontractor 
under fliken För utställare > Ställ ut. 

ELMIA 

SUBCONTRACTOR

13–16 NOVEMBER



25

Köp den  
uppgraderade 

Leads-hanteringen  
i appen 

Elmia Plus.

SÄTT FOKUS PÅ RÄTT BESÖKARE och arbeta strukturerat med 
leads mot ert uppsatta mål. Det kommer att löna sig! Bestäm 
i förväg vilken typ av besökare som är mest intressant, hur ni 
bemöter olika besökare och på vilka sätt ni ska följa upp olika 
kategorier av kontakter. Se till att alla i teamet är informerade! 

OKTOBER–NOVEMBER

GÖR ER REDO  
FÖR NYA LEADS

+ 

TIPS! 
Gå in på Mina sidor på din dator och 
bygg upp er unika leads-struktur.  
Därefter kan ni smidigt lägga till  
nya kontakter gen om att scanna av  
be sök arens entrékort, och få alla 
kontakt uppgifter rakt in i er leads-lista.  
Sedan är det enkelt att jobba struk tur-
erat med uppföljningen efter mässan. 

Ett strukturerat arbete med leads  
– före, under och efter mässan – höjer ROI. 

VÄRDE:



26

Missa inte en enda chans att sprida ordet om att  
ni ställer ut på Nordens största mässa för tillverknings-

industrin och visar spännande nyheter. 

Era förberedelser och aktiviteter, sneak peeks på  
produkter och från montern. Det finns ju massor att  

berätta om! Och glöm inte att hashtagga. 

VAR SOCIAL!
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ELMIASUBCONTRACTOR

”Har ni  
hashtaggat 
rätt nu?”

”Självfallet!  
Man vill ju hålla sin 
plats i societeten.”
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MÄSSKRONOLOGEN

LADDA  
TILLSAMMANS
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Gör en trevlig, social aktivitet med hela monterteamet. Om alla 
känner varandra jobbar ni också bättre som grupp under mässan. 

TIPS!

ELMIA 

SUBCONTRACTOR

13–16 NOVEMBER
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ATT STÄLLA UT PÅ MÄSSA ÄR SOM ATT spela Champions league- 
final. Eller nästan i alla fall. Chansen att ta hem vinsten är 
hundra gånger större om alla spelarna är peppade, fokuser-
ade och vet vad de ska göra. Ladda upp tillsammans och gå 
igenom era mål så att alla är taggade och känner sig trygga  
i sina roller. 

NOVEMBER

MAXIMERA KRAFTEN 
I DET PERSONLIGA 

MÖTET

Ju fler och ju mer engagerade  
medlemmar du har i ditt mässteam,  

desto bättre kommer resultatet att bli.*

VÄRDE:

*Jansson, M. och Jansson, M. (2017) Mässguru.



30

ELMIA SUBCONTRACTOR
13–16 NOVEMBER

Mässans portar öppnar och det är dags att leverera.  
Här är några tips att tänka på.

OKEY,  
HERE WE GO!

“ TODAY IS ALWAYS 
THE MOST PRODUCTIVE 
DAY OF YOUR WEEK.”  

Mark Hunter,  
säljstrateg och författare



31

GÖR SÅ HÄR PÅ MÄSSAN
✔	 Var aktiv och utåtriktad. 
✔		Prata mycket, men lyssna mer. 
✔		Skriv ner vad ni har sagt efter varje möte  
 och hur du ska följa upp. 
✔		Kom ihåg att äta och dricka ordentligt.
✔		Ta en rast ibland.
✔		Ha kul!

KLIPP UR OCH SPARA
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Det GÅR att mäta  
ROI av en mässa.  

Med mätbara mål som  
t. ex. antal kundsamtal  

och antal efterfrågade offerter, 
och genom intervjuer med  

både personal och besökare.

MÄSSKRONOLOGEN
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UTVÄRDERA  
ERT MÄSS-

DELTAGANDE

Kom ihåg att göra en utvärdering av mässan!  
Vad fungerade bra och vad kan ni göra annorlunda nästa gång? 
Den erfarenheten är guld värd till nästa mässa. 

TIPS!

ELMIA 

SUBCONTRACTOR

13–16 NOVEMBER
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DET ÄR NÄR NI KOMMER HEM efter mässan som det största 
arbet et börjar. Att ta hand om skörden – uppföljningen av era 
leads som kan leda till långsiktiga och lönsamma affärer.  
Följ upp era kontakter och skicka de offerter som ni har utlovat. 
Jobba vidare med era kontaktunderlag. Om ni har använt  
leads-hanteringen i appen Elmia Plus har ni redan struktur-
erade listor att utgå ifrån. Då kan ni plocka ut färdiga Excel-listor 
från Mina sidor. Lycka till!

NOVEMBER

DAGS ATT  
SKÖRDA

Snabb uppföljning efter mässan  
stärker ditt förtroendekapital och  

ökar lönsamheten.

VÄRDE:
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ELMIA SUBCONTRACTOR ÄR NORRA EUROPAS LEDANDE MÄSSA 
för underleverantörer inom tillverkningsindustrin. Utställ ningen, 

med 1200 före tag i montrarna, är den stabila grunden.  
Som komplement arrangeras en mängd aktiviteter, forum och 
event, för att förhöja besökarens upplevelse och ge inspirer ande 

mervärden. Sammantaget ger detta ovanligt effektiva och 
inspirerande arbetsdagar – business unusual.   

SUBCONTRACTOR DIRECT ÄR MÄSSANS SCEN. Här serveras 
ett ständigt flöde av nyheter, debatter, analyser och 
kommentarer, med opinionsbildare och 
företagsledare, branschföreträdare och 
experter. Allt streamas live och mycket 
uppmärksammas i media. Detta sätter 
extra strålkastarljus på industrins agenda, 
och gör Elmia Subcontractor till ett event 
som drar blickarna till sig. 

SUBCONTRACTOR DIRECT
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PÅ INNOVATIONS- OCH INSPIRATIONSARENAN Subcontractor 
InnoDex visas den senaste tekniken 
och innovationer från hela världen. 
Utställningen komplett eras med 
öppna föreläsningar, med 

toppnamn inom design och konstruktion. 
Ett uppskattat event som har bidragit till en 
markant ökning av besök ande konstruk törer 
och designer.  

SUBCONTRACTOR INNODEX

Håll koll på scen-
programmet och 

tipsa dina besökare om 
intress anta punkter.  
Ett enkelt sätt att ge 

besökaren mervärde och 
ett positivt intryck av dig. 

TIPS!

ELMIA SUBCONTRACTOR jobbar 
ständigt med att hjälpa till att 
driva industrins utveckling fram-
åt. Aktuella frågor och ämnen 
lyfts. Aktiviteter skapas och 
utvecklas. 2018 lägger vi extra 
fokus på Internet of Things, 
industrins innovationstakt och 
ny teknik på frammarsch samt 
utvecklar Subcontractor InnoDex 
till version 2.0. Håll utkik efter 
mer information i våra nyhets-
brev fram till mässan!

NYTT 
2018
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