
  
   

   

Kære udstiller 
  

Om knap 4 uger slår vi dørene op til FoodTech og DiaLabXpo. Hos os er slutspurten for 
alvor sat ind, og vi glæder os rigtig meget til at byde både dig som udstiller samt de 
besøgende indenfor til tre inspirerende messedage i MCH Messecenter Herning. 

 
I dette udstillernyt finder du informationer om:  

• Digital leadopsamlingsapp 

• Inviter jeres kunder og samarbejdspartnere - og vind 

• Lad os dele jeres historie på sociale medier 
  

OBS. Vi sender løbende udstillernyt ud. Ønsker du i den forbindelse, at en anden 
kontaktpersonmodtager udstillernyt, bedes du i udstillerhåndbogen udfylde formularen, som du 

finder på forsiden. 
  

TILBUD PÅ LEADOPSAMLINGSAPP 

Vi er glade for, at vi på den kommende FoodTech og DiaLabXpo kan tilbyde dig adgang til 
Eventbuizz lead scanner appen til digital opsamling af dine leads. Appen giver dig 

mulighed for at scanne dine leads via en QR-kode på de besøgendes badge, så du nemt 
kan opsamle relevante kontaktoplysninger via din telefon (iPhone / Android) er ikke egnet 

til iPad. 
 

Pris for Eventbuizz lead scanner appen (uden begrænsning af brugere) er kr. 995 
ekskl. moms. 

 
Du finder flere informationer i Udstillerhåndbogen: Mit personale > Indsamling af leads 

LÆS MERE I UDSTILLERHÅNDBOGEN  

 

   
   

INVITER DINE KUNDER OG VIND 

https://tr.aonetrk.com/c/yHZdXjOH5WE
https://tr.aonetrk.com/c/D4ziyD4yBLo


Mange besøgende gæster messen på baggrund af en personlig invitation fra dig som 
udstiller. Derfor har vi også brug for din hjælp og opfordrer dig til at sende invitationer ud til 
de kunder og samarbejdspartnere, du ønsker at se på din stand. Med en invitation fra jer 

sparer gæsten entréen på kr. 100,- ekskl. moms. 
 

Derfor vil vi gerne belønne de tre udstillere, som får indløst flest invitationskoder med: 
1. pladsen vinder 6 koncertbilletter til Michael Bublé i Jyske Bank Boxen 15. marts 2023 

2. pladsen kan se frem til en kulinarisk oplevelse på A Hereford Beefstouw med et 
gavekort til en middag for 6 personer 

3. pladsen bliver den heldige vinder af et gavekort til MCH Herning Kongrescenter på kr. 
5000,- 

 
Vinderen får direkte besked efter messen. Vi har gjort det let for dig at invitere dine kunder 

og dit netværk og lavet en elektronisk invitation med din invitationskode. 
  

Invitationerne finder du i Udstillerhåndbogen: Markedsføring > Invitationer 

  

HENT DINE INVITATIONER  

 

  

  

LAD OS DELE DIN HISTORIE PÅ SOCIALE MEDIER 
  

Send nogle linjer til Trine på twr@mch.dk og fortæl, hvad I medbringer af nyheder eller 
andre vinkler, som kan være relevante for de besøgende. Send jeres logo og meget gerne 
et par fotos. I kan også sende en kort video (maks. 1 minuts varighed). Skriv også om der 

er en eller måske flere virksomheder eller personer, som vi må tagge i opslaget. 
Bemærk: Teksten skal være klar til brug.  

 
OBS: Vi forsøger at imødekomme alle indkomne nyheder, men kan desværre ikke 

garantere, at vi bruger alt materiale. 
 

For at få størst muligt udbytte af materialet bedes I sende det hurtigst muligt. 

DEL DIN HISTORIE  

 

   
   

KONTAKT TEAMET  
  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte team FoodTech / DiaLabXpo 

  

KONTAKT TEAMET  

 

  

https://tr.aonetrk.com/c/42Ed2bVpQEcCye
mailto:twr@mch.dk
mailto:trw@mch.dk
https://tr.aonetrk.com/c/dl0dnBTS1GgcmU
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+45 9926 9926 
 

dialabxpo@mch.dk 

 

Vardevej 1, 7400 Herning 
  

   

       

  

   
 

  

   

 

Se online version 

  

Afmeld nyhedsmailen her 

   

 

mailto:dialabxpo@mch.dk
https://tr.aonetrk.com/w/YBOj6NpiZjow2Rv
https://tr.aonetrk.com/u/QlSxiB8jPKAGvX
tel:+45 9926 9926
mailto:dialabxpo@mch.dk
https://tr.aonetrk.com/c/WKo7b2zzOu
https://tr.aonetrk.com/c/kC1oiLt2wns1V1W
https://tr.aonetrk.com/c/8NL5dyFvAq57r

