
                                                                    
  

 

 

 

 

  

 

 

 
Det trygge personlige møde er i fokus på Automatik 2020 

 

Kære TEST - KATALOG, MCH - Messecenter Herning  

 

De første gæster har reserveret deres billet til Automatik og i kan glæde jer til at møde 
mange spændende virksomheder på messen.  

 

Trygt møde  

Det er meget vigtigt for Automatik og messens samarbejdspartnere at kunne præsentere jer for et trygt 
og ansvarligt koncept, der er tilpasset tiden og de til enhver tid gældende retningslinjer. Antal, afstand & 

hygiejne er nøgleprincipper i det nye koncept, både i forhold til besøgende og udstillere.  
 

VIGTIGT: Hold dig orienteret om, hvordan du som udstiller skal forholde dig og vise hensyn. Læs i 

Udstillerhåndbogen, der opdateres løbende. 
 

Begrænsning på antal personer  

Det nye koncept betyder begrænsning på antallet af personer i hallen og foyeren. Derfor bedes de 
besøgende registrere sig i timeslots, og der vil være tællere på alle ind- og udgange, som hele tiden 

overvåger antallet af besøgende og udstillere i hallen. 
 

På grund af denne begrænsning henstiller vi til at udstillere ikke har flere end to standpersonaler 
på messen i spidsbelastningsperioden, som forventes at være mellem 9.00-14.00 

 
Vi arbejder på at etablere et område for "udskiftniningsholdet" såfremt der er maksimum belastning på 

messen. 
 

Plads til dialog  

Der er bredere gange på Automatik - hele 4 meter og det alene giver mulighed for at trække ud fra 

https://www.automatikmesse.dk/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3&pe_data=D434A514070404B58427741415F4371|27111502


standområdet - naturligvis under hensyntagen til flowet i gangen. Men der vil også blive opstillet 
samtaleborde flere steder på messen, som man er meget velkommen til at benytte. 

 
Vi glæder os til at byde jer og jeres gæster velkommen på Automatik den 8.-10. september.  

 

 

 

Spændende konferencer krydrer Automatik 
 



I samarbejde med brancheorganisationerne kan Automatik tilbyde messens besøgende et højaktuelt 
konferenceprogram. 

 
Synergien mellem konferencerne og jer udstillere, giver de besøgende rig mulighed for at opdatere og 

udbygge deres viden omkring nye løsninger og muligheder. 
 

Fortæl også om det spændende konferenceprogram, når I inviterer jeres netværk.  

 

Se hele programmet her 

  

  

 

 

  

 

 

Samarbejde med Fairkey for nemmere håndtering af leads  
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Automatik har indgået samarbejde med Fairkey. Det betyder at alle udstillere tilbydes en gratis profil på 
Fairkeys All-in-one Expo app, der giver jer mulighed for at scanne og registrere gæstekort, sende 
salgsmateriale, booke møder fra standen, skrive notater og meget mere. 
 
Læs mere her  
 

 

 

 
Lige to små remindere... 
 

Udstillerkatalog: 

Din profil er allerede oprettet i Udstillerkataloget, så du skal blot færdiggøre den med alt det, de 
besøgende skal vide om din virksomhed.  
 
Tekniske bestillinger 

Vi beder dig bekræfte, om du ønsker at anvende det inventar og de tekniske bestillinger, der er inkluderet 
i prisen, samt om du ønsker at bestille andet inventar. Følgende er inkluderet i standlejen: 
 
- 1 stk. bord Ø: 80 cm, H: 72 cm, hvidt 
- 2 stk. skalstole, lysegrå 
- 1 stk. skranke H: 96 x B: 98,5 x D: 46,5 cm, hvid, aflåselig, 
- 1 stk. papirkurv, grå 
- Skiltefrise 
 
Udfyld begge dele her: Gå til Udstillerhåndbogen  
 

 

 
Login til Udstillerhåndbogen  

 

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

 
 

Brugernavn: mchteam 
 

Password: mchteam1 

 

Gå til udstillerhåndbogen 
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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  
automatik@mch.dk  

    

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 
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