Login, Invitationer, Presse, Udstillerkatalog og Banner

Hvis du ikke kan læse denne mail, klik her.

Velkommen som udstiller på Automatik 2020
Kære udstiller
Netværk er bedst face-to-face og det er vigtigt for Automatik og messens samarbejdspartnere at skabe et
trygt og ansvarligt miljø, hvor I kan mødes med nuværende og nye relationer.
Konceptet for messen er ændret og har i denne særlige COVID19-version rammer, der tilbyder mere
plads, ekstra god hygiejne/rengøring samt fokus på afstand og antal besøgende.
Tak for den gode opbakning, vi har mødt - og vil gøre vores ypperste for at skabe tre dage med masser
af netværk og vidensdeling.
Vi glæder os til at byde jer og jeres gæster velkommen på Automatik den 8.-10. september.

Praktiske informationer omkring Automatik
I denne udstillermail finder I informationer om følgende:
• Brugernavn og kodeord til Udstillerhåndbogen
• Banner til markedsføring
• Invitationer til markedsføring

I Udstillerhåndbogen, som nu er online, finder du svar på stort set alt vedrørende din messedeltagelse.
Udstillerhåndbogen indeholder informationer som f.eks. arbejdstider for opbygning/nedbrydning af stand,
informationer om COVID19 og håndteringen på Automatik, generelle informationer om messen og vigtige
deadlines, som kan downloades til din kalender.
Vi anbefaler, at du læser informationerne godt igennem, så du er forberedt til din messe.

Login til Udstillerhåndbogen
Du finder Udstillerhåndbogen via linket herunder - du logger ind med nedenstående brugernavn og
password:

Brugernavn:
Password:

Gå til udstillerhåndbogen

Invitationer – gør en forskel…
Automatik laver en kampagne for at invitere besøgende til Automatik – men jeres invitationer gør en
kæmpe forskel.
Almindelig invitation:
Jeres gæster sparer entréen på kr. 100,- (I afregnes ikke for entréen.)
VIP invitation:
Ved at sende en VIP-invitation til udvalgte gæster, kan I invitere dem på en let frokostanretning. Hver
udstiller modtager 20 unikke invitationskoder (I afregnes udelukkende for det benyttede antal
frokostbilletter (værdi: kr. 175,- inkl. moms)
Hent invitationer:
DK invitation
UK invitation
DK VIP invitation
UK VIP invitation

LinkedIn begivenhed

Presse – fortæl om jeres nyheder

Vi har oprettet en LinkedIn begivenhed for Automatik
– og det er nemt og effektivt at dele den i dit LinkedIn
netværk.

Flere fagmedier har allerede efterlyst jeres nyheder –
og de vil meget gerne bringe relevant nyt i deres
trykte og online medier.

Du finder begivenheden her

Derfor er det vigtigt, at I snarest muligt uploader
eventuelle pressemeddelelser fra jeres virksomhed.

Udstillerkataloget
- de besøgendes guide til jeres produkter
Din profil er allerede oprettet i Udstillerkataloget, så du skal blot færdiggøre den med alt det, de
besøgende skal vide om din virksomhed.
Se vores tips & tricks i Udstillerhåndbogen.

Gå til udstillerhåndbogen

Mød-os-på-stand... -banner
Foruden de digitale banner, har vi endvidere
fremstillet et banner med dit standnummer på,
som du kan bruge i trykte materialer og i din
digitale markedsføring.
Sæt det i din e-mailsignatur, på din hjemmeside
og post det på dine sociale medier.
Download dine bannere her
• Dansk
• Svensk
• Engelsk

Banner til markedsføring
Vi har til jeres markedsføring lavet et banner, som I kan bruge til trykt og digital markedsføring.
Sæt det på hjemmesiden, i e-mails og post det på de sociale medier (uddybende guide til anvendelse af
banneret i mailsignatur og SoMe findes i Udstillerhåndbogen, samt tilpassede formater).

Hent de digitale bannere:
• Dansk banner
• Engelsk banner

Kontakt os
Vi er altid parate til at hjælpe dig - kontakt os på telefon eller e-mail.

De bedste hilsner
Team Automatik

Gå til kontaktoplysninger

MCH Messecenter Herning
Vardevej 1, 7400 Herning
Tel +45 9926 9926

Denne mail er udsendt af MCH på vegne af Team Automatik
og indeholder vigtige informationer til udstillerne.
Hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet, send os venligst en e-mail

