
Scan visitkort, gæstekort, streg & QR koder, send salgsmaterialer her og
nu, book møder fra standen, skriv notater og meget mere…

Boost dit salg med Nordens mest
benyttet All-in-One Expo Toolbox
Fairkey Expo app hjælper jer med, at styre og optimere jeres messe salgsaktivitet, følge op 
på messens møder med potentielle Leads og eksisterende kunder. 
Ved at bruge fairkey, bliver det I plejer at gøre efter messen, nu gjort fra jeres stand med 
Leads og kunder.

Eneste All-In-One Expo Toolbox, der synliggøre jeres Expo 
ROI på udstillinger – direkte fra stand til CRM

Hvad betyder dette:

• I kan nu med implementering få alle Leads og aktiviteter direkte til
jeres CRM system

• Dashboard med let og enkel oversigt over alle salgs -og
Leadsaktiviteter

• Adgang til real-tids data og mulighed for, at evaluerer og omlægge
jeres salgsstrategi, hvis det ikke går som forventet

• Sende mødeindkaldelser direkte med Lead på messen
• I kan sende salgsmateriale direkte mens I står og taler med Lead. 

Vent ikke til efter messen.
• Adgang til alle data der gør det enkelt, at kvalificere samt måle

effekten af jeres ROI messedeltagelse
• Få overblik over alle detaljer på jeres salgsteams og indsats
• Og meget mere…



FoodTech/DiaLabXpo messepakker:
Fairkey Expo 5   (til 5 sælgere)      kr. 4.500
Fairkey Expo 10 (til 10 sælgere)    kr. 7.300
Fairkey Expo 15 (til 15 sælgere)    kr. 9.700

Alle priser er excl. moms og alle licenser er gældende i 12 måneder. 
Scan Business cards, opsæt møder mm på jeres øvrige messedeltagelser.

1 Expo app Toolbox brugerlicens kr. 1.499
(Brugbar i 12 måneder og til jeres øvrige messedeltagelser)

Priser

Fairkey kunder har sparet i gennemsnit ca 37% på trykte materialer ved at sende
salgsmaterialer med fairkey Expo, direkte fra standen på messen.

Spørgsmål til fairkey ? 
Skriv endelig til os og vi vender hurtigt tilbage
sales@fairkey.com

På HI Messen 2019 blev der med fairkey appen indsamlet 13.724 leads ud af
33.000 besøgende og 82% af disse fik tilsendt salgsmateriale direkte fra messen
til deres indbakke.

https://fca.fairkey.dk/foodtechdialabxpo?lang_dk

