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Vi hjälper dig att
fokusera på affären!

BIG MEETING
Big Meeting är alternativet för dig
som önskar ett komplett monterpaket.
Med hjälp av en egen kontaktperson
hos oss hjälper vi dig att ta fram
kreativa förslag som passar dina
ändamål och bygger upp montern åt
dig. Monterlösningen Big Meeting
är ett prisvärt alternativ där vi
tillsammans kommer fram till den
bästa lösningen för dig och i den offert
du får inkluderas allt från väggar och
belysning till grafiskt material och
tekniska lösningar.

personlig service :
behöver du hjälp finns vi bara
några meter bort.

Varför ska du välja
Big Meeting?
Big Meeting är en prisvärd monterlösning med minimal arbets
insats från din sida. Du anger färg på väggar, matta och vilka
möbler som önskas och vi hjälper dig att realisera det. Vi bygger
och river din monter och finns på plats under hela eventet för att
säkerställa att din monterutformning blir precis som du vill ha den.

inflyttningsklar : vår personal
har full access till lokalerna och arbetar
för att din monter ska vara helt färdig
redan när du anländer. Skulle du vilja
justera något finns vår personal på plats
under hela eventet för att hjälpa till.

behovsanalys : du får en egen
kontaktperson hos oss som hjälper dig
med idéarbete och monterutformning, allt
för att du ska få så bra förutsättningar som
möjligt att uppnå dina önskade resultat!

STEG FÖR STEG:
1.	behovsanalys
Vi går igenom vad syftet är med ditt mässdeltagande, vilken
målgrupp du vill nå och vilka resurser som finns.

2.	idéarbete & konceptförslag
Vi hjälper dig att ta fram förslag på en lämplig utformning av
din monter, utifrån ditt syfte och baserat på just dina behov.

3. monterbyggnation & pågående event
När du godkänt förslaget påbörjar vi byggnationen. När du
kommer till eventet är din monter färdig och därefter finns
vi på plats under hela eventet och hjälper dig om du skulle
behöva.

prisvärd : dra fördel av att använda en
enda leverantör för hela montern. Vi vet
hur du optimerar och maximerar resultatet
av din monter i våra lokaler. Inga oväntade
kostnader uppstår eftersom vi tillsammans,
redan i förväg, ritat upp och kommit överens
om hur du vill att din monter ska utformas.

kontakta eventservice

på eventservice@stockholmsmassan.se
eller 08-749 44 44 för att se vad vi kan
hjälpa dig med eller för att få en offert.

