5–7 november 2020

Den nya stora mötesplatsen
för allt inom franchise

Mötesplatsen för små
och stora franchiseaktörer!
Franchise Expo Sweden är den nya stora arenan för allt inom
och runt franchise. Vi samlar alla under ett och samma tak.
Här kan franchisegivare marknadsföra sina system, redan
initierade franchisetagare kan nätverka, få nya idéer och hitta nya
tjänsteleverantörer samtidigt som potentiella egenföretagare kan
lära sig mer om franchise och hitta sitt koncept. Det här är platsen
där branschen hittar inspiration, delar med sig av möjligheter och
utmaningar och nätverkar. En perfekt möjlighet för franchisegivare att
promota sina system för potentiella franchisetagare.
Välkommen till den nya stora mötesplatsen för allt inom franchise!
Tillsammans lyfter vi franchise som företagsform!
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En mässa, många anledningar att ställa ut

En mässa, många anledningar att ställa ut. Det finns
många aktörer som har många goda anledningar att
ställa ut på Franchise Expo. Här finns affärskoncepten
som söker nya franchisetagare såväl som Serviceproviders inom produkt- och tjänsteleverantörer. Det
här är mässan som levererar allt en franchisetagare
behöver t ex finansieringslösningar, försäkringsbolag,
affärssystemleverantörer och inredningsdesign.
Parallellt med Franchise Expo Sweden går mässan Eget
Företag. En väletablerad mässa i Nyföretagarcentrums
regi som redan lockar 6 000 besökare årligen.

Det har aldrig varit enklare
att ställa ut!
Som utställare är du jätteviktig för oss. Därför vill vi så klart göra det
så smidigt som möjligt för dig att delta. Våra monterpaket förenklar ditt
deltagande.
Vi vill också att Franchise Expo Sweden ska kännas som en modern och
nutida mässa därför har vi valt att ha färdiga monterpaket med ljuslåda som
fondvägg. Det enda du behöver göra är att skicka in en bild som förmedlar ditt
företag och budskap. Välj mellan våra smarta paketlösningar.

Premiumsponsor
Som Premiumsponsor får du tillgång till en
20 kvm ljuslåda med ditt eget budskap och
40 kvm golvyta. Sponsorytorna kommer att få
centrala placeringar i hallen.
Pris: 124 900 kr (exkl. möbler)

Guldmonter
Med en guldmonter får du tillgång till en 15
kvm ljuslåda med ditt eget budskap och 18
kvm golvyta med preminum placering i hallen.
Pris: 74 900 kr (exkl. möbler)

Silvermonter
Med en silvermonter får du tillgång till en
ljuslåda med ditt eget budskap samt 9 kvm
utställningsyta.
Pris: 39 900 kr (exkl. möbler)

Bronsmonter
Med en bronsmonter får du tillgång till en
ljuslåda som lyfter ditt budskap. Monterytan
är 1,5m x 1,5m.
Pris: 14 900 kr (exkl. möbler)

I samtliga monterpaket ingår:
• Hyrmatta
• Utställningsförsäkring
• En el-anslutning med grenuttag 230 V, 10 A,
max 2 000 W
• Generell monterstädning inför mässans
öppningsdag
• Tomemballagehantering: Vi tar hand om tomemballage under pågående mässa
• Godshantering: Vi ombesörjer bokad lastning och
lossning av mässgods, inom mässans område

Dessutom ingår:
• Din egen företagsprofil på eventets webbsida med
möjlighet att publicera pressmeddelanden, lyfta
fram erbjudanden och presentera företaget
• Möjlighet att bjuda in dina kunder & prospekt

Gör din monter komplett genom att beställa
möbler, belysning och exponeringsmaterial via
Sture Exhibitions: franchise@sture.se

Vi skapar ett lyckat
besök för besökarna
Vårt mål är att varenda en av våra besökare
går härifrån med nya idéer, inspiration och
affärsmöjligheter.
För att det ska bli verklighet bjuder vi
in branschens viktigaste aktörer under
samma tak. Och arrangerar aktiviteter
så att besökarna får ut så mycket
som möjligt av mässan.
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