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EXPO XTRA
Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan
Officiell mässtidning &
artistsponsor
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Organiserad av

KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA

På Kistamässan anstränger vi oss för att
skapa bästa möjliga förutsättningar för det
personliga mötet; från lokaler, parkeringar,
kommunikationertillupplevelsersomstimulerar alla sinnen. Och som gör intryck som
varar länge.
Därför har vi tagit fram en serie tjänster
som förstärker ditt mässdeltagande och
som underlättar för besökaren att komma
ihåg din monter, ditt företag och dina erbjudanden. Oavsett produkt, tjänst eller idé.
Vi kallar det Expo Xtra.

DIGITALA MARKNADSFÖRINGSYTOR
Banner på hemsidan

Nyhetsbrev – Fullbreddsbanner

Annonsplats på Caravan Stockholms startsida. Bannern ligger
tillsammans med mässans budskap och samsas med andra
annonsörer. Ensamrätt går inte att köpa på den här platsen.
Annonseringsperiod: En månad före mässdatum och en månad
efter mässdatum.
Format: 430 x 260 pixlar.
Pris: 6 000 kr

Annonsplats i mässans nyhetsbrev. Annonsen samsas med
mässans huvudbudskap och eventuellt andra annonsörer.
Ensamrätt går inte att köpa på den här platsen.
Annonseringsperiod: 2 nyhetsbrev.
Format: 600 x 90 pixlar.
Pris: 6 000 kr

Nyhetsbrev – Redaktionell banner
Annonsplats i mässans nyhetsbrev med text och bild.
Annonsen samsas med mässans huvudbudskap och
eventuellt andra annonsörer. Ensamrätt går inte att köpa.
Annonseringsperiod: 2 nyhetsbrev.
Format: 270 x 150 pixlar (Text max 250 tecken).
Pris: 5 000 kr
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I den här presentationen kan du läsa mer om
de mest förekommande tjänsterna inom
Expo Xtra hos oss. Mer information om hur
du bäst nyttjar dem för din mässa, får du av
våra projektteam.

59 000 kr

Banner
600x90

Egna idéer
Kom gärna med egna idéer på hur ni
vill synas på plats för att förstärka ert
mässdeltagande!

Banner
270x150

OBS! I priserna ingår ej produktion, montering samt moms och ev. reklamskatt.
Dock ingår personalkostnad för personal som delar ut material samt personal i garderoben.
Förbehåll för godkännande av innehåll/budskap.
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Text max 250 tecken

MARKNADSFÖRINGSYTOR UTOMHUS
Entré ute – Er logotype på mässans
stora fasadvepa

Företagsflagga vid huvudentré
och vid E4

Logotypepåmässansevenemangsvepor.Vepornahängerpåvar
sida om entrén och syns tydligt från gatan där ca 11.000 personer passerar per dag.
Annonseringsperiod: En vecka före mässans datum till
mässans sista dag.
Format: 2,5 x 5,9 m.
Pris: 1 500 kr

Låt er företagsflagga vaja i vinden. 5 st utanför mässans entré
och/eller 10 st vid E4.
Format: 2,6 x 1,7 m.
Pris: 1 500 kr

INNANFÖR ENTRÉN
Digitala skärmar i entrén, ”The Wall”

Rollups vid kassorna

Digital bildskärmsvägg i huvudentrén, format 485 x 274 cm.
Skylten består av 16 st seriekopplade 55”skärmar som hanterar full HD, 1920 x 1080 pixlar. Här kan du visa ditt budskap
till mässans alla besökare med bilder eller filmer. Budskapet
visas under 20 sekunder minst var 160 sekund.
Format: 1920 x 1080 pixlar

Placeras vid kassorna.
Pris: 5 000 kr

Digitala skyltar mellan mässhallen
och E4

Digitala skärmar på stolpar framför
kassorna

Exponera ert budskap mot den starkt trafikerade E4:an. Två
skyltar i vinkel mot vägen, en vänd norrut och en söderut.
Format: 2 x 45 m2.
Pris: Kontakta oss för separat prislista.

Informationsskärmar ovanför respektive kassa.
Format: 1366 x 768 px.
Pris: 5 000 kr

Produktexponering utanför
stora entrén

Exponeringsyta innanför
huvudentrén
4019
Golvyta i nedre entréhallen.
Pris: Kontakta oss för separat prislista.

Exponera er produkt utanför entrén.
Pris: Kontakta oss för separat prislista.

OBS! I priserna ingår ej produktion, montering samt moms och ev. reklamskatt.
Dock ingår personalkostnad för personal som delar ut material samt personal i garderoben.
Förbehåll för godkännande av innehåll/budskap.
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Dock ingår personalkostnad för personal som delar ut material samt personal i garderoben.
Förbehåll för godkännande av innehåll/budskap.
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INNANFÖR ENTRÉN
Profilering på entrégolv

Exklusiv reklam på trappor

Exponera ditt företag/produkt på klisterdekal på entrégolvet.
Format: 1 x 2 m.
Pris: 3 000 kr

Exklusiv och tydlig exponering av ert budskap. Besökarna
passerar trapporna till/från mässhallen.
Trappa mot mässhallen
Format: Bredd 249 cm, höjd trappfront 16 cm, antal trappsteg: 15 st.
Pris: 7 000 kr

ENTRÉTORGET, ÖVRE PLAN
Digitala skärmar på väggen vid
hallentréerna
6 st tvillingskärmar ovanför hallingångar och garderober.
Format: Varje skärm: 1366 x 768 px.

DR i ställ på restaurangbord
Låt våra mässbesökare ta del av er reklam/erbjudande vid
restaurangborden.
Format: Stående A6
Pris: 10 000 kr

Trappa mot hotellet
Format: Bredd 256 cm, höjd trappfront 16 cm, antal
trappsteg: 15 st.
Pris: 7 000 kr
Pris för båda trapporna: 13 000 kr

Ställ för broschyrer/produktblad mm
Hyra av ställ i plexiglas för marknadsföringsmaterial.
Pris: 5 000 kr för 2 ställ

Reklampåse
Lägg era företagsprofilerade påsar vid den ena eller båda
entréerna till mässhallen.
Pris: 10 000 kr

OBS! I priserna ingår ej produktion, montering samt moms och ev. reklamskatt.
Dock ingår personalkostnad för personal som delar ut material samt personal i garderoben.
Förbehåll för godkännande av innehåll/budskap.
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ENTRÉTORGET, ÖVRE PLAN

TOALETTER, ÖVRE PLAN

Rollups vid hallentréerna

Rollups vid rulltrappan

WC-skyltar

Placeras vid de två ingångarna till mässhallen.
Pris: 5 000 kr

Placeras vid rulltrappan.
Pris: 5 000 kr

På respektive dam/herrtoalett finns totalt 50 st reklamplatser
för A3-affischer med valfritt budskap/reklam.
Format: A3.

Klisterdekal på glasvägg vid
ingång till dam- och herrtoaletter
Exklusiv företagsexponering t ex företagslogo/produktlansering.
Format, maxmått: 113B, 175H.
Pris: 7 000 kr

Klisterdekal på toalettspegel
Exklusiv företagsexponering, t ex företagslogo/produktlansering.
Format:
Stora spegeln på herrtoalett, maxmått i cm: 530B x 75H
Lilla spegeln på herrtoalett, maxmått i cm: 250B x 74H
Stora spegeln på damtoalett, maxmått i cm: 775B x 74H
Lilla spegeln på damtoalett, maxmått i cm: 225B x 74H
Pris: 7 000 kr

Paketpris: 18 000 kr

OBS! I priserna ingår ej produktion, montering samt moms och ev. reklamskatt.
Dock ingår personalkostnad för personal som delar ut material samt personal i garderoben.
Förbehåll för godkännande av innehåll/budskap.
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ÖVRIGT
Exponering gångmatta

Konferensrum

Visa er marknadsföring i mässgångarna. Budskapet visas på en
digitalprintad forex-skiva.
Format: 1 x 2 m.
Pris: 5 000 kr för 2 golvskyltar

Hyr konferensrum i samband med mässan.
Pris: kontakta oss för separat prislista.

OBS! I priserna ingår ej produktion, montering samt moms och ev. reklamskatt.
Dock ingår personalkostnad för personal som delar ut material samt personal i garderoben.
Förbehåll för godkännande av innehåll/budskap.
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