
FORMLAND 
Få mere ud af din messe 
Kick off, onsdag den 9. december ’15 
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Sæt scenen 
Hvad handler det at gå på messe om? 

2 tandhjul og 4 spillere 

Synes, føler, ved du…? 

ALT er drevet af målsætninger 

Både ’mere’ knappen og ’hvordan’ knappen 
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Vores digitale liv – øger behovet for at mødes  

Gentænk det personlige møde 

At give fremmøde skal være af afgørende værdi for gæsten  

Google som 
konkurrent 

Relevans, involvering, begejstring og fastholdelse 
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Hvad er det, messen kan? 



Målsætninger  
- du kan bruge 
til noget… 

Mange eller 372… 

Det allerbedste der kunne ske – som kun kan ske på messen… 
 
En taktisk salgskanal – under beskydning 

1/8-finale, 1/4-finale, semi-finale, finale 
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CEM 

Customer journey – tag kontrol over rejsen 

Touch point analyse 

Emotion curve 
 
Peak og end 
 

Customer Experience Management  
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Tiltræk de 
rigtige gæster 
til din stand 

5 zoner– velkomst, produkt, korporat, digital og social zone 

Standdesign ift. målsætninger -> zoner -> aktiviteter -> måle-/tællepunkter 

Standens virkemidler – design, grafik, kommunikation, aktiviteter og personale  
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LEADS er 
INTET værd… 
Valuta på messen 

Kvalificering af leads 

Eksisterende kunder vs. new bizz 

Leads = opfølgning  

Ejerskab 

Følg op on the spot 
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Målsætninger, målsætninger, målsætninger… 

Hvad gør det uimodståeligt for gæsterne at komme på din stand? 

Har du tænkt i zoner og aktiviteter, som du kan tælle og måle på? 

TAKE AWAY 

Leads er kun noget værd, hvis de bliver fulgt op på – er din proces for opfølgning klar for alle? 
 

Hvad er det absolut bedste, der kan ske for dig på messen? 

Hvordan er din gæsts rejse hen til dig og hvad husker gæsten? Husk the peak-end rule 
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Bruger du din tid rigtigt – del din tid mellem logistik og værdiskabelse 



Jakob Dyrbye 

Tel: 31 68 24 24 

Mail: jd@faustdyrbye.dk 

LinkedIn: Face to Face Marketing Professionals 

Faust Dyrbye A/S 


