Praktiske og vigtige informationer

Hvis du ikke kan læse denne mail, klik her.

Kære udstiller
Tiden nærmer sig med hastige skridt, og snart begynder nedtællingen til dette års udgave af FoodTech /
DiaLabXpo 2020.

I dette udstillernyt, kan du læse om:
- Opdatering af opbygningstider / åbningstider
- Social Media-pakke: Styrk din markedsføring
- Invitation: Har du inviteret dine kunder?
- Fairkey - leads
- Forplejningsmuligheder: Bestil forplejning til dit standpersonale: Deadline søndag 27. september
- Forsamlingsforbuddet og antal personer på standen
- Udstillerhåndbogen: Brugernavn og password

Se FoodTech haloversigten her
Se DiaLabXpo haloversigten her

OBS. Vi sender løbende udstillernyt ud, og ønsker du i den forbindelse, at en anden kontaktperson
modtager udstillernyt,
bedes du i udstillerhåndbogen udfylde formularen, som du finder på forsiden.

SOCIAL MEDIA-PAKKE

OPDATERING AF ÅBNINGSTIDER

- STYRK DIN MARKEDSFØRING
Markedsfør din deltagelse på messen med en særlig
social media-pakke.

Hold dig orienteret i udstillerhåndbogen, som løbende
bliver opdateret.

Pakken indeholder billeder, video og tekst fra og om
FoodTech, som du er velkommen til at bruge på
LinkedIn, Facebook og hjemmeside m.m. – eller blot
som inspiration.

Åbningstiderne for opbygning og forplejning er blevet
opdateret – se opdateringerne i udstillerhåndbogen.
Udstillerhåndbogen > Deadlines > Åbningstider

Læs mere om FoodTech Social media-pakken
Læs mere om DIaLabXpo Social media-pakken

Læs mere i udstillerhåndbogen

INVITATION
- HAR DU INVITERET DINE KUNDER?
Vi laver en stærk kampagne for at markedsføre messen, men de fleste besøgende kommer på baggrund
af en personlig invitation fra dig som udstiller. Derfor opfordrer vi dig til at sende invitationer ud til de
kunder og samarbejdspartnere, som du ønsker at se på messen.

For at gøre det let at invitere dine kunder og dit netværk, har vi lavet en elektronisk invitation.

HENT INVITATIONERNE HER
FOODTECH
Invitation - Dansk
Invitation - Engelsk
DIALABXPO
Invitation – Dansk
Invitation – Engelsk

Du finder invitationerne i udstillerhåndbogen:
Udstillerhåndbogen > Min markedsføring > Invitationer

Gå til udstillerhåndbogen

FAIRKEY – LEADS

FORPLEJNINGSMULIGHEDER

- FoodTech/DiaLabXpo har sikret alle udstillere
Nordens bedste Expo Lead app
Ingen kontakt. Simpel effektiv lead indsamling, send
salgsmaterialer, book møder, scan gæstekort,
linkedin QR samt visitkort uden berøring.
FoodTech/DiaLabXpo har sikret at alle udstillere får
adgang til Nordens bedste kontaktløse Expo App til
den kommende messe. Første Licens er inkluderet i
messepakken. Få den til jeres salgs team her

Uden mad og drikke - dur helten ikke.
I udstillerhåndbogen finder du oplysninger om de
forskellige forplejningsmuligheder,
der tilbydes i forbindelse med FoodTech /
DiaLabXpo.
Deadline for bestilling af forplejning er:
Søndag 27. september inden kl. 16.00

Udstillerhåndbogen > Mit personale > Fairkey - Leads
Udstillerhåndbogen > Mit personale > Forplejning

Læs mere i udstillerhåndbogen
Gå til udstillerhåndbogen

På den netop velgennemførte Automatik-messe
mødte vi en række glade udstillere, der alle
fremhævede vigtigheden af det at være på messe
igen. Fælles for udstillerne var begejstringen over at
kunne mødes personligt med branchen igen – en
branche, der udviste stor interesse, og som var klar til
at ruste sig til fremtiden.
Hør, hvad Automatik-udstillerne sagde om
messedagene her .

Optagelserne er fra vores første MCH-messe siden
nedlukningen i marts, som samlede 6.500 fagfolk,
udstillere og indkøbere fra designbranchen.
Når FoodTech/DiaLabXpo åbner dørene for
fødevareindustriens og diagnostik- og
laboratoriebranchens mødested 29. september – 1.
oktober i MCH Messecenter Herning, bliver det som
vanligt med faglig inspiration, netværk, udstilling og
konferencer på programmet.
Det bliver denne gang også med et øget fokus på
sikkerhed og tryghed. Messens gennemføres under
konceptet TrygtMCH, der med nøgleprincipperne
antal, afstand og hygiejne sikrer såvel udstillere som
besøgende rammerne for et attraktivt og ansvarligt
mødested.
Med udgangspunkt i grundprincipperne har vi indført
en række tiltag, som skal gøre din oplevelse på
FoodTech/DiaLabXpo tryg og forsvarlig fra ankomst
til afrejse.

Se video

Se video

FORSAMLINGSFORBUD OG ANTAL PERSONER PÅ STANDEN
Vær opmærksom på, hvor mange personer der kan være på jeres stand. Reglen er, at der skal være 4
m2 per person på standområdet (uden hensyn til opbygning/inventar).
For en 12 m2 stor stand må der f.eks. maksimalt være 3 personer i alt, og på 24 m2 må der maksimalt
være 6 personer i alt. Personer er udstillere + besøgende på standen. Det er jeres ansvar, at denne regel
overholdes – og en evt. bøde eller straf udstedt af myndighederne er udstillerens ansvar.
I skal således planlægge, hvor mange medarbejdere I kan være på standen ad gangen. Husk at printe
udstillerkort hjemmefra.
Når I ankommer til messen, vil der ved jeres stand på gulvet være floorgraphic, som indikere hvor
mange personer, der må være på standen.
Udstillerhåndbogen > Min messedeltagelse > TrygtMCH – Covid-19

Gå til udstillerhåndbogen

LOGIN TIL UDSTILLERHÅNDBOGEN
For at logge ind i udstillerhåndbogen skal du anvende følgende brugernavn og password:

Brugernavn:

Password:

NB: Ved kopiering af brugernavn og password: Marker fra venstre mod højre og undgå tomme tegn.
Du finder udstillerhåndbogen via linket herunder.

Gå til udstillerhåndbogen

KONTAKT OS
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte team FoodTech / DiaLabXpo.

Kontakt teamet

MCH Messecenter Herning
Vardevej 1, DK-7400 Herning
Tel +45 9926 9926
foodtech@mch.dk

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

