
 

  
   

Kære udstiller 
 

Om under to uger slår vi dørene op til FoodTech / DiaLabXpo og vi glæder os til at byde dig 
velkommen. Det er dejligt at se, at mange af jer allerede er i fuld gang med forberedelserne til 

messen. Derfor har vi også i denne mail samlet lidt praktiske informationer til jer, som er 
relevante forud for messen. 

 
I dette udstillernyt kan du læse nærmere om:  

 
Adgangskort: Arbejdskort og standpersonalekort  

Værktøj til leadopsamling 
Forudbestilling af forplejning 

Opbygning 
Invitationer 
Onsdagsbar 

 
OBS. Vi sender løbende informationsmails ud, og ønsker du i den forbindelse, at en anden 

kontaktperson modtager dem, bedes du i Udstillerhåndbogen udfylde formularen, som du finder på 
forsiden her. 

  

ADGANGSKORT 
  

Alle personer, der skal ind på messeområdet, skal vise et adgangskort. Uden adgangskort er 
det ikke muligt at få adgang til messeområdet. Der vil være kontrol af adgangskort i hele 

åbningsperioden.  
 

Arbejdskortet er KUN til opbygning- og nedbrydningsdagene.  
 

Standpersonalekortet er til personalet, der arbejder på standen. Dog gælder 
standpersonalekortet ligeledes på opbygnings- og nedbrydningsdage. Du kan altså nøjes med 

standpersonalekort, hvis du både skal bygge op, arbejde på standen på messedagene og 
bryde ned.  

 
Til hvert standnummer kan der printes 10 stk. arbejdskort og 10 stk. standpersonalekort. Hvis 

du har brug for flere kontakt venligst Tilde Nørrelykke, tlj@mch.dk 
 

Alle besøgende på messen skal registrere sig og printe deres personlige adgangskort.  

https://tr.aonetrk.com/c/2j146IdoWbhEDAb
mailto:tlj@mch.dk
https://tr.aonetrk.com/c/jmLWuDWbdEpfXDo


 
Adgangskort finder du i Udstillerhåndbogen: Mit personale > Adgangskort 

GÅ TIL UDSTILLERHÅNDBOGEN 

 

  

VÆRKTØJ TIL  
LEADOPSAMLING 

 

Som skrevet tidligere kan vi på DiaLabXpo 
tilbyde dig en app, Eventbuizz lead 
scanner, til opsamling af dine leads. 

Eventbuizz appen giver dig mulighed for at 
scanne dine leads, så du nemt kan 

opsamle kontakt oplysninger via din telefon 
(iPhone / Android). 

 
Pris for appen: kr. 995,- ekskl. moms. 

 
Der er ingen begrænsninger på, hvor 

mange af dine medarbejdere på standen, 
der kan downloade appen. 

 
Du kan læse mere i udstillerhåndbogen: Mit 

personale > Indsamling af leads 

BESTIL HER 

 

 

FORUDBESTIL  
FORPLEJNING  

 
Uden mad og drikke - dur helten ikke.  

 
Planlæg mad til dit personale, så alle er 
mætte og tilfredse, når de arbejder på 

standen.  
 

I udstillerhåndbogen finder du oplysninger 
om de forskellige forplejningsmuligheder, 
der tilbydes i forbindelse med DiaLabXpo.  

 
Deadline for bestilling af forplejning er 

fredag 28. oktober – inden kl. 12.00  
 

Du kan læse mere i udstillerhåndbogen:  
Mit personale > Forplejning 

BESTIL HER 

 

  

   

https://tr.aonetrk.com/c/KEkekLurH0Y73
https://tr.aonetrk.com/c/EZkAwa4fndy
https://tr.aonetrk.com/c/EH6xYgqUgv
https://tr.aonetrk.com/c/pMfQBRrGHYI


FÅ STYR PÅ 
OPBYGNINGEN 

I har mulighed for at bygge 
jeres stand op fra torsdag 
27. oktober fra kl. 07.00 - 

21.00. 
 

Husk at standopbyggerne 
skal bære gyldigt 

adgangskort. Du kan læse 
mere i udstillerhåndbogen 

under: 
Min Messedeltagelse > 

Opbygning 

  LÆS MERE   

 

 

DELTAG I 
ONSDAGSBAREN 

Netværk og nyd en lækker 
streetfood-buffet i selskab 
med dine kunder, kolleger 

og andre udstillere. Vi 
sørger for hyggelige 

uformelle rammer og god 
live-musik af bandet Volf & 

Erbs.  
Pris kr. 295,- ekskl. 

moms 

Læs mere under: 
Arrangement / Aktiviteter > 

Onsdagsbar 

TILMELD DIG   

 

 

BRUG DIN 
INVITATION 

Dejligt at så mange af jer 
er i gang med at invitere 

jeres kunder og 
samarbejds-partnere. Har 

du ikke fået sendt en 
gratis invitation ud til dit 
netværk? Kan du nå det 
endnu og samtidig være 

med i konkurrencen om at 
få indløst flest 

invitationskoder. 
Find invitation under: Min 

markedsføring 
>Invitationer 

  HENT INVITATION   

 

  

LOGIN TIL UDSTILLERHÅNDBOGEN 

  

For at logge ind i Udstillerhåndbogen skal du anvende følgende brugernavn og password: 
 

Brugernavn: mchteam  
Password: mchteam1  

 
NB: Ved kopiering af brugernavn og password:  

Marker fra venstre mod højre og undgå tomme tegn. 
  

GÅ TIL UDSTILLERHÅNDBOGEN 

 

  

KONTAKT TEAMET 

  

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

https://tr.aonetrk.com/c/enLorTGCbWIX6p
https://tr.aonetrk.com/c/SBofh7eNxPewax
https://tr.aonetrk.com/c/IrV359MDG2G99o
https://tr.aonetrk.com/c/aZS7a3V8g6BCXRx


KONTAKT TEAMET  

 

   

PROJEKT 

 

SALG & 
RÅDGIVNING 

  

 

THUE BJØRSLEV 
JENSEN 

 

 

LINE  
PAUGAN 

 

 

TRINE  
WIUFF 

 

 

SUSANNE 
HOFMANN 

   
   

   

    

 

    

 

     

 

+45 9926 9926 
 

dialabxpo@mch.dk 

 

Vardevej 1, 7400 Herning 
  

   

       

  

   
 

  

   

 

Se online version 

  

Afmeld nyhedsmailen her 

   

 

 

https://tr.aonetrk.com/c/jHKUyLxTLT5KA39
mailto:dialabxpo@mch.dk
https://tr.aonetrk.com/w/HHIvCBZU122qC2J
https://tr.aonetrk.com/u/tlWMZ5VoJ9MPV
https://tr.aonetrk.com/c/HPWYaWuzyGqI
https://tr.aonetrk.com/c/b0XBUR5YqX
https://tr.aonetrk.com/c/naek0WYkoTk
https://tr.aonetrk.com/c/ZiLQODgAWa
tel:+45 9926 9926
mailto:dialabxpo@mch.dk
https://tr.aonetrk.com/c/c1gRq0Kx2JBF
https://tr.aonetrk.com/c/wimOgWvs7KqfcpH
https://tr.aonetrk.com/c/iv4YAeBWilz
https://tr.aonetrk.com/c/toI3Mrrdz94t

