
  
   

   

Kære udstiller 
  

Vi har samlet lidt nyttige informationer til dig, så du kan blive klar til at vi slår dørene op til 
dette års DiaLabXpo den 1. november.  

 
I dette udstillernyt finder du informationer om:  

• Brevstem og bliv klar til messen 

• Gå ikke glip af onsdagsbaren 

• SoMe-kit - Markedsfør din deltagelse 

• Tilbud på leadopsamlingsapp 

• Invitér dine kunder og VIND 
  

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. 
  

SÆT DIT X INDEN 1. NOVEMBER 

Vær opmærksom på at åbningsdagen af DiaLabXpo, den 1. november, også er dagen for 
Folketingsvalget. Du kan derfor med fordel brevstemme allerede i dag og frem til og med 
fredag den 28. oktober kl. 16.00. Så du er messeklar til, vi slår dørene op til DiaLabXpo. 

 
Læs mere om, hvordan du brevstemmer 

   
   

https://valg.im.dk/nyhedsarkiv/2022/okt/der-er-snart-folketingsvalg-du-kan-brevstemme-fra-den-11-oktober
https://www.foodtech.dk/


DELTAG I ONSDAGSBAREN 

Onsdag den 2. november 

Tag kollegerne under armen og bliv en 
del af et uformelt aftenarrangement efter 

messens lukketid onsdag den 2. 
november. Glæd dig til en hyggelig aften 
fyldt med netværk, live-musik, streetfood-

buffet og kølige drikkevarer. 
 

Læs mere og tilmeld dig i 
udstillerhåndbogen 

TILMELD DIG HER  

  

 

   
   

 

BLIV KLAR TIL 
MESSE 

Markedsfør din 
deltagelse med vores 

SoMe-kit. Pakken 
indeholder billeder, video 

og tekst, som du kan 
bruge på din profil eller 

som inspiration.  

 

LEAD- 
OPSAMLINGSAPP 

Som udstiller på 
DiaLabXpo har du 

mulighed for at tilkøbe 
adgang til Eventbuizz 

lead scanner Appen, hvor 
du nemt kan skabe 

overblik over dine leads.  

 

INVITÉR DINE 
KUNDER 

Vær med i kapløbet om 
at få indløst flest 

invitationskoder. Brug 
den elektroniske 
invitation med din 

invitationskode og inviter 
dine kunder og netværk. 

http://manual.foodtech.dk/vaelg-stand.aspx
http://manual.foodtech.dk/vaelg-stand.aspx
http://manual.foodtech.dk/vaelg-stand.aspx
http://manual.foodtech.dk/Files/Images/FoodTech/Arrangementer_og_Aktiviteter/210x297_FT22_DLX_Onsdagsbar_inv_TLR_Print.pdf
https://www.mch.dk/oplevelser/for-boern/comkean-og-den-mandige-elg
https://www.mch.dk/oplevelser/for-boern/hr--skaeg
https://www.mch.dk/oplevelser/for-boern/motor-mille


FÅ INSPIRATION    

 

 

BESTIL HER    

 

 

SE HVORDAN HER    

 

  

KONTAKT TEAMET  
  

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

  

KONTAKT TEAMET  

 

  

 

THUE 
BJØRSLEV  
Projektleder 

 

 

LINE  
PAUGAN 

Projektkoordinator  

 

 

TRINE  
WIUFF  

Projekt- og 
marketing-
koordinator  

 

 

SUSANNE  
HOFMANN  
Projektsalg  

 

 

    
   

   

    

 

    

 

     

 

+45 9926 9926 
 

dialabxpo@mch.dk 

 

Vardevej 1, 7400 Herning 
  

   

       

  

   
 

  

   

 

Se online version 

  

https://www.dialabxpo.dk/for-udstillere/social-media-pakke-1
http://manual.foodtech.dk/vaelg-stand.aspx
http://manual.foodtech.dk/vaelg-stand.aspx
https://www.dialabxpo.dk/kontakt/team-dialabxpo
mailto:dialabxpo@mch.dk
https://web.apsis.one/preview/59291762-6e39-432a-823c-4e7b056deb8b?accountId=mch
tel:+45 9926 9926
mailto:dialabxpo@mch.dk
https://www.google.com/maps/place/MCH+Messecenter+Herning/@56.1215479,8.9493299,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464bbb9659954d41:0x58c71506568a789e!8m2!3d56.1215449!4d8.9515186
https://www.facebook.com/DiaLabXpo
https://www.linkedin.com/company/dialabxpo/


Afmeld nyhedsmailen her 

   

 

https://uns.apsis.one/opt-out/preview/59291762-6e39-432a-823c-4e7b056deb8b?accountId=mch

