Partnerpaket & Exponeringstjänster
Varumärkesfrämjande möjligheter

Vitalis 2019

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.
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 plattform 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.

Möjligheter - planera för ett
riktigt bra evenemang och mässa
Här följer ett axplock av alla möjligheter vi kan erbjuda.
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Premium Speaker Partner
Vi erbjuder utställande företag vid Vitalis möjligheten att kunna bli Premium Speaker Partner.
En möjlighet att kunna medverka med en mycket stark position och prioriterat engagemang i
Vitalis konferensprogram. Som Premium Speaker Partner får ni möjlighet att exklusivt kunna
bidra med upp till 3 föreläsningar, -och en egen utvald moderator.

Exklusiv medverkan
Exklusiv adress-/kontaktinformation till Vitalis
konferensbesökare
2 veckor innan mässan öppnar får ni som Premium Speaker Partner
exklusivt digitala och postala adresser till registrerade
konferensbesökare som godtagit information från tredje part.
Vi sänder även en uppdaterad kompletterad version till er 2 veckor
efter genomförd konferens. En stor fördel och goda marknadsföringsmöjligheter.
Bjud in besökare och följ effektivt upp er medverkan vid Vitalis!

Marknadsföring och exponering innan Vitalis
- Er logo/namn på prioriterad plats på Vitalis hemsida, med länk till
egen dedikerad hemsida
- Er logo/namn i Vitalis digitala Nyhetsbrev, när 60 000 mottagare
- Presentation av egen föreläsare och artikel i Vitalis Nyhetsbrev
- Er logo/namn presenterad i tryckt mässkatalog

Exponering under Vitalis
- Upp till 3 föreläsningar/presentationer à 30 minuter inom ramen
för Vitalis konferensprogram.
- Programpunkterna presenteras i Vitalis konferensprogram, samt
online på Vitalis hemsida
- Möjlighet att bidra med egen moderator i aktuella konferensspår
- Presentation via laserprojektor i Vitalis huvudentré

Fler mervärden
Fria konferenspass under tre dagar. Antal: 3 st. värde ca 20 000:-

Pris från: 135 000:Välkommen att kontakta oss för mer information och platsförfrågan!

Speaker Partner
Vi erbjuder utställare möjligheten att kunna bli Vitalis Speaker Partner,
med attraktiv talartid/programpunkt i konferensprogrammet.
OBS! begränsat antal platser.

Begränsat antal talarplatser
Exklusiv adress-/kontaktinformation till Vitalis
konferensbesökare
2 veckor innan mässan öppnar får ni som Speaker Partner exklusivt
digitala och postala adresser till registrerade konferensbesökare som
godtagit information från tredje part.
Vi sänder även en uppdaterad kompletterad version till er 2 veckor
efter genomförd konferens. En stor fördel och goda
marknadsföringsmöjligheter. Bjud in besökare och följ effektivt upp er
medverkan vid Vitalis!

Marknadsföring och exponering innan Vitalis
- Er logo/namn på Vitalis hemsida, länkad till er hemsida
- Er logo/namn i Vitalis digitala Nyhetsbrev, nära 60 000 mottagare
- Presentation av egen föreläsare, och artikel i Vitalis Nyhetsbrev
- Er logo/namn presenterad i tryckt mässkatalog

Exponering under Vitalis
- 1 föreläsning/presentation à 30 minuter inom ramen för Vitalis
konferensprogram.
- Programpunkten presenteras i Vitalis konferensprogram, samt
online på Vitalis hemsida

Fler mervärden
Fria konferenspass under tre dagar. Antal: 3 st. värde ca 20 000:-

Pris: 75 000:Välkommen att kontakta oss för mer information och platsförfrågan!

Intelligent Hospital Pavilion Partner
Som deltagare i Intelligent Hospital Pavilion får du möjlighet att visa upp ditt företags
produkter och tjänster för hälso- och sjukvården genom att integrera dina lösningar i en
patientrumsmiljö.

Uppbyggd patientrumsmiljö
Vid Intelligent Hospital Pavilion visar vi uppkopplade
vårdmiljöer med flera uppbyggda patientrum, som ska
bidra till ökad medvetenhet och kunskap om de många
tekniska och innovativa lösningar som används i en
klinisk vårdmiljö.
Som deltagare i Intelligent Hospital Pavilion får du
möjlighet att visa upp ditt företags produkter och
tjänster för hälso- och sjukvården genom att integrera
dina lösningar i en patientrumsmiljö.
Du har också möjlighet att bidra med information om din
produkt/tjänst i manuset för en guidad rundtur där
besökarna får se hur dina produkter och tjänster används
i sjukhusmiljön.
Intelligent Hospital Pavilion arrangeras i samarbete med
the IHA, Intelligent Health Association från USA, som har
mångårig erfarenhet av liknande arrangemang, bland
annat på HIMSS.

Pris: 60 000 SEK
Begränsat antal platser. Deltagande förutsätter att man
är representerad i utställningen.
Välkommen att kontakta oss för mer information, bilder
och länkar till tidigare genomföranden.

Smarta hem och boenden
Utställningsmiljö Smarta hem och boenden.
Vi bygger upp en exklusiv och inbjudande miljö med begränsat antal utställningsplatser, som en del av ett större
utställningsområde.

Exklusiv och inbjudande konceptmiljö
Besökarmålgrupp: Alla som jobbar med äldrefrågor eller digitalisering av vård och omsorg i hemmet, tex.
socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, politiker, projektledare, strateger, verksamhetsutvecklare, ITansvariga, biståndshandläggare, vårdpersonal och upphandlare m.fl.
Sponsor- och utställarmöjligheter
Plats inklusive Smarta hem sponsorpaket innefattar: Utställningsplats i miljön för att visa produkt eller lösning
inom Smarta hem och boenden. Inklusive skärm, ståbord, liten disk, spotlight, el. Talartid 15 min. på demoscen.
Sponsorpaket kopplat till utställarplats: pris 30 000 SEK
o
o
o
o
o

Namn och logotype på hemsidan – på sidan om Smarta hem och boenden
Namn och logotype i tryckt konferensprogram
Namn och logotype i ett nyhetsbrev med fokus Smarta hem och boenden
30% rabatt på konferenskort när ni bjuder in delegater till relaterat program
Namn och logotype i en annons med fokus smarta hem och boenden

Möjlighet för utställare utanför torget verksamma inom smarta hem att köpa till sponsorpaketet inklusive talartid
på demoscenen för 15 000 SEK
En allt större del av konferensprogrammet berör frågor med kopplingar till Smarta hem. Exempel på sådana spår
är Äldreomsorg@Vitalis, Vård i hemmet, Vård på distans, Välfärdsteknik, Primärvård/nära vård.

Medical Imaging Program Partner
Som Medical Imaging Program Partner får du en unik möjlighet att exklusivt bidra med
förslag till föreläsningar/föreläsare till 1 hel dags konferensprogram vid Vitalis

Exklusivt för ett företag
Marknadsföring och exponering innan Vitalis
- Er logo/namn på Vitalis hemsida, länkad till er hemsida
- Er logo/namn i Vitalis digitala Nyhetsbrev
- Presentation av egen föreläsare i Vitalis Nyhetsbrev
- Er logo/namn presenterad i tryckt mässkatalog
- Logo/namn med framträdande plats i Medical Imaging

produktblad
Exponering under Vitalis
- 1 föreläsning/presentation à 30 minuter inom ramen för Vitalis
Medical Imaging program.
- Programpunkten presenteras i Vitalis konferensprogram, samt
online på Vitalis hemsida

- Medical Imaging Program Partner får möjlighet att kunna bidra
med egen moderator under överenskommen tid.

Fler mervärden
Rättighet att registrera besökare som tar del av programmet vid Vitalis
Medical Imaging.
Fria konferenspass under tre dagar. Antal: 3 st, värde ca 18 000:-

Pris: 75 000:-

Välkommen att kontakta oss för mer information och platsförfrågan!

Lanseringspaket
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.

Heltäckande exponering
- Artikel i Vitalis Nyhetsbrev till mässans besökardatabas
innan mässan där mässan står som avsändare. Detta mejl
handlar om er nya produkt och kan antingen skrivas som en
eller i intervjuform.
förren
ettproduktpresentation
företag
- Artikel, notis i mässans officiella mässtidning.

- Information i mässans app, på webbsida, e-mejl, etc.
- Plats för roll-up i entrén.
- Eget broschyrställ för informationsmaterial i
informationsdisken på mässan.
Pris enligt offert!

Cafésponsor
Exklusivt för 1 företag
Exponera ditt företag vid lunch- och kaffeserveringar vid Vitalis.
Var med och syns på bland annat:
- kaffemuggar
- Skyltar
- Bordsryttare och servetter
- Plats för roll-ups (produktion ingår ej)
Bara fantasin sätter gränserna för var och hur ni kan synas –
självklart diskuterar vi gärna andra spännande lösningar och
exponeringsmöjligheter.

Pris enligt offert!

Partner mingel/fest
Bli exklusiv partner till Vitalis mingel eller festmiddag. Här kan du på ett enkelt sätt
marknadsföra och exponera ditt företag där affärer görs under avslappnande och trevliga
former.
Mingel/fest

Exklusivt för 1 företag
- Exempel på exponeringsmöjligheter:
- Visa ert varumärke på mobila skärmar, ståbord, vepor m.m
- Plats för roll-ups, dela ut erbjudande-, reklamblad, giveaways, etc. (Eget material medtages, produktion ingår ej).
- Logga på program- alt. menyblad.
- Logo på servetter, bordsryttare.
- Logga i alla sammanhang där minglet/festen marknadsförs
innan och under genomförandet av mässan (t ex biljett,
annonser, app, webbsida, skyltar etc).
Kontakta oss för samtal och offert!

DIGITALA KANALER

Vitalis app
89%

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

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

Tre exklusiva placeringar erbjuds
Splash - hela sidan direkt efter att mässans logo
visas. Ligger ca 5 sek. En plats/period. Pris: 25 000:Annons/banner i toppen på hemvyn - sidan efter
splashen där användaren kan titta på t ex.
programpunkter, öppettider, kartan biljetter mm.
Max tre platser/period. Pris: 8 000: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. Pis: 5 000:-

DIGITALA KANALER

Digitala skärmar och projektorer
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.
Mobila skärmar
9 st. 55”skärmar
Pris: 10 000:- /skärm

Stor videovägg huvudentrén, Entré 5, Pris: 50 000:-

Laserprojektor huvudentré,
Pris: 15 000:-
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Hemsida
Över 80% av mässans besökare planerar sitt besök genom mässans hemsida.
På hemsidan erbjuder vi en mängd lukrativa och eftertraktade exponeringsmöjligheter.

Annonsering hemsida
Startsida
Toppbanner XLarge (bildspel) 940x320 pixlar
Filstorlek: 200kB

1/3 spalt
300x110 pixlar
Filstorlek: 80 kB
Övrigt: Kan vara animerad. Pris: 9 000:-

Helspalt
940x 130 pixlar
Filstorlek: 120 kB
Övrigt: Kan vara animerad. Pris: 15 000:För fler möjligheter kontakta oss.

Registrering/biljett online
Merparten av Svenska Mässans fackbesökare
registrerar sitt besök och skriver ut sin mässbiljett-,
badge innan sitt besök. I samband med registreringsförfarandet finns möjlighet till exponering av ditt
företag, produkt. Både på mässans registreringssida
samt i bekräftelsemejl.
Exklusivt för ett företag
Pris: 20 000:-
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Nyhetsbrev och riktade utskick

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.

Annonsering nyhetsbrev
Banner 560x110 pixlar
Länkad banner direkt till er egen hemsida.
Pris: 15 000:-

Artikel nyhetsbrev
Max 500 tecken, bild ingår.
Färdigt textmaterial skickas till oss.
Pris: 30 000:För fler alternativ och möjligheter kontakta oss.

TRYCKTA KANALER

Konferensprogram/Mässtidning
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.
Mer information kommer…

TRYCKTA KANALER

Mässkartan

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.
Visa er logotype!
Pris: 10 000:-

Skyltar

TRYCKTA KANALER

Strategiska skyltar
Exponera ditt företag på väl synliga skyltar strategiskt
placerade runtom i vår anläggning och i mässhallen.
För förslag på placering och offert kontakta oss.
Placering och pris enligt offert!

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 just er monter.

Badgar- och badgeband
Ditt företags logotyp exponeras på det band som fästs på besökarnas entrékort och
som alla besökare bär runt halsen. Pris: 35 000:-

Välkomstpåse
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. Pris: 20 000:-

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

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

Dela ut broschyrer
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. Pris från: 15 000:-

Roll-up plats
Exponering/placering i hallentré, informationsdisk, kassorna eller vid servicecenter.
Max 2 st roll-ups per plats (produktion ingår ej). Pris: 15 000:-

Exponeringsmöjligheter på plats
Pennor, anteckningsblock i konferenslokalerna
Pris: 10 000:-

Vattenflaskor alt. vattenautomat
Get the ”thirst position” !!! Pris: 15 000:-

Beachflaggor
Smart och lättplacerad exponering. Pris: 10 000:- st.

VIP-Lounge
I anslutning till utställningen erbjuder vi möjlighet att kunna reservera
en attraktiv lounge-balkong. Pris enligt offert!

Flaggor entré
Exponera din företagsflagga utanför entrén under mässans genomförande.
Pris: 10 000:-

Dekaler entré
Exponera ditt företag på sväng-, snurrdörrar i mässentrén alt. hotellentrén.
Pris: 20 000:-

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

Fråga oss efter mer!
Platstillgången är begränsad -först till kvarn!
Samtliga priser avser exponeringsplats, exklusive: moms, reklamskatt, upp och nedmontering samt eventuell
produktion.

Fråga oss efter mer!
Vi diskuterar gärna Partnerskap och fler smarta aktiviteter, som på ett effektivt sätt kan bidra till att stärka ert
varumärke, era tjänster och produkter vid Vitalis.
Har du fler smarta idéer?

Välkomna att kontakta oss för information offert och beställning!

Håkan Arenvid
Försäljningsansvarig Vitalis
Tel: +46 31 708 86 49
Mobil: 0733 578931
Hakan.arenvid@svenskamassan.se

Maria Sterner
Affärsansvarig Vitalis
Tel: +46 31 708 82 35
Mobil: 0733 81 81 93
maria.sterner@svenskamassan.se

