
 
 

GUIDE: MARKEDSFØR DIN MESSEDELTAGELSE 

 

DIN MARKEDSFØRING HAR EN BETYDNING  

Din virksomheds markedsføringsindsats har en stor betydning for at tiltrække besøgende. Det er blandet andet gennem 

din markedsføring, de besøgende bliver gjort opmærksom på messen. 

 

E-MAIL- OG SOME BANNERE  

Vi har lavet en guide til brugen af det elektroniske ”Mød os på ”-webbanner, du har modtaget. Download bannere til 

mail eller sociale medier i udstillerhåndbogen.  

 

EKSEMPLER PÅ, HVORDAN WEBBANNERET KAN ANVENDES I HENHOLDSVIS:  

• Mailsignatur  

• Facebook  

• LinkedIn  

 

Du finder ligeledes et par teksteksempler, som du kan kopiere og anvende på de sociale medier.  

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 

Trine Wiuff 

28 59 03 72 

trw@mch.dk 
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MAILSIGNATUR  

Brug jeres mailsignatur til at markedsføre jeres deltagelse på messen, ved at indsætte ”Mød-os-på” banneret, i jeres 

mailsignatur.  

• Indsæt webbanneret i mailsignaturen  

• Tryk derefter på banneret og tilføj link (Hvis I har informationer om jeres deltagelse på messen på jeres 

hjemmeside, kan I indsætte dette link, ellers anbefaler vi, at I linker til www.foodtech.dk / www.dialabxpo.dk) 

 

SE EKSEMPEL HERPÅ: 

 

                

 

 

 

 

 



 
FACEBOOK  

Det er hurtigt og ligetil at bruge Facebook til at markedsføre jeres deltagelse på messen. Facebook er et godt medie til 

at øge kendskabsgraden til jeres virksomhed, og sprede budskabet om jeres deltagelse på messen. Herved sikrer I, at 

både nye og eksisterende kunder besøger jeres stand.  

 

MULIGHEDER FOR SYNLIGHED:  

1. At lave et opslag med webbanneret - se eksempel herunder 

2. At lave en Facebook annonce  

• Opsæt målgruppen til den demografi og geografi, som er vigtigst for jer  

• Brug min. kr. 200,- for at sikre en god rækkevidde på jeres annonce  

• Husk link  

 

Download det generelle webbanner i udstillerhåndbogen, under menupunktet ”Min markedsføring – SoMe”, eller 

anvend det tilsendte ”Mød-os-på” webbanner.  

 

LAV ET OPSLAG PÅ DIN VIRKSOMHEDS FACEBOOK PROFIL – SE EKSEMPEL NEDENFOR: 

 

DU HAR MULIGHED FOR AT BRUGE FØLGENDE TEKST:  

MØD OS PÅ FOODTECH  

1. – 3. november kan du finde os på @FoodTech – 

fødevareindustriens mødested. Her glæder vi os til at vise 

dig vores produktnyheder, og vi står klar med en kop 

kaffe. 

Mød-os-på-stand «Stand nr.»  

Læs mere om messen her: foodtech.dk  

Du er meget velkommen til at kontakte 

«Sælgernavn/Hjemmeside», hvis du vil vide mere om 

vores deltagelse på messen. 

 

HUSK FØLGENDE, NÅR DU LAVER OPSLAGET PÅ FACEBOOK:  

• Upload billede  

• Indsæt tekst  

• Udfyld de tomme felter «Stand nr.» og 

«Sælgernavn/Hjemmeside»  

• Tag messens Facebook side – sæt @foran 

FoodTech/DiaLabXpo og klik på siden der kommer 

frem  

https://www.foodtech.dk/


 
 

DU HAR MULIGHED FOR AT BRUGE FØLGENDE TEKST:  

MØD OS PÅ DIALABXPO  

1. – 3. november kan du finde os på DiaLabXpo, der i år er 

en del af fødevareteknologimessen, FoodTech. Her 

glæder vi os til at vise dig vores produktnyheder, og vi står 

klar med en kop kaffe. 

Mød-os-på-stand «Stand nr.»  

Læs mere om messen her: dialabxpo.dk  

Du er meget velkommen til at kontakte 

«Sælgernavn/Hjemmeside», hvis du vil vide mere om 

vores deltagelse på messen. 

 

HUSK FØLGENDE NÅR DU LAVER OPSLAGET PÅ FACEBOOK:  

• Upload billede  

• Indsæt tekst  

• Udfyld de tomme felter «Stand nr.» og 

«Sælgernavn/Hjemmeside»  

• Tag messens Facebook side – sæt @foran 

DiaLabXpo og klik på siden der kommer frem  
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LINKEDIN  

LinkedIn er et professionelt netværk målrettet erhvervslivet. Derfor kan LinkedIn være en god platform at synliggøre sin 

messedeltagelse på.  

 

MULIGHEDER FOR SYNLIGHED:  

1. At lave et opslag med webbanneret - se eksempel  

2. At lave en LinkedIn annonce 

• Opsæt målgruppen til den demografi og geografi, som er vigtigst for jer  

• Brug min. kr. 200,- for at sikre en god rækkevidde på jeres annonce  

• Husk link  

 

Download det generelle webbanner i udstillerhåndbogen, under menupunktet ”Min markedsføring – SoMe”, eller 

anvendt det tilsendte ”Mød-os-på” webbanner.  

 

LAV ET OPSLAG PÅ DIN VIRKSOMHEDS LINKEDIN PROFIL – SE EKSEMPEL NEDENFOR: 

 

DU HAR MULIGHED FOR AT BRUGE FØLGENDE TEKST:  

MØD OS PÅ FOODTECH / DIALABXPO  

1. – 3. november kan du finde os på @FoodTech – 

fødevareindustriens mødested. Her glæder vi os til at sige 

dig vores produktnyheder, og vi står klar med en kop kaffe. 

Mød-os-på-stand «Stand nr.»  

Læs mere om messen her: foodtech.dk / dialabxpo.dk  

Du er meget velkommen til at kontakte 

«Sælgernavn/Hjemmeside», hvis du vil vide mere om vores 

deltagelse på messen. 

 

 

HUSK FØLGENDE NÅR DU LAVER OPSLAGET PÅ LINKEDIN:  

• Upload billede  

• Indsæt tekst  

• Udfyld de tomme felter «Stand nr.» og 

«Sælgernavn/Hjemmeside»  

• Tag messens LinkedIn side – sæt @foran navnet 

og klik på siden der kommer frem 

 



 
DU HAR MULIGHED FOR AT BRUGE FØLGENDE TEKST:  

MØD OS PÅ @DIALABXPO  

1. – 3. november kan du finde os på DiaLabXpo, der i år er 

en del af fødevareteknologimessen, FoodTech – 

Processing & Packaging. Her glæder vi os til at vise dig 

vores produktnyheder, og vi står klar med en kop kaffe. 

Mød-os-på-stand «Stand nr.»  

Læs mere om messen her: dialabxpo.dk  

Du er meget velkommen til at kontakte 

«Sælgernavn/Hjemmeside», hvis du vil vide mere om 

vores deltagelse på messen. 

 

HUSK FØLGENDE NÅR DU LAVER OPSLAGET PÅ LINKEDIN:  

• Upload billede  

• Indsæt tekst  

• Udfyld de tomme felter «Stand nr.» og 

«Sælgernavn/Hjemmeside»  

• Tag messens LinkedIn side – sæt @foran navnet 

og klik på siden der kommer frem 
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