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Endast fantasin
sätter gränsen för
ett Creative Meeting!

CREATIVE MEETING
FULL FRIHET

Creative Meeting är lösningen som
ger dig total frihet att utforma din
monter precis som du vill ha den, med
hjälp av en av våra professionella
monterdesigners.
Tillsammans går vi igenom era behov,
tar fram specialanpassade förslag
och säkerställer maximal exponering
av ditt varumärke och ditt företags
personliga uttryck. Vi börjar med en
grunddesign och skräddarsyr utifrån
det, dekorerar med unika möbler och
konstruktionsdetaljer – allt för att
uppnå önskade resultat!

skräddarsytt: Låt
våra monterdesigners skapa
något verkligt unikt som ingen
besökare kommer att missa!

Varför ska du välja
Creative Meeting?
Du får en unik och kreativ, skräddarsydd helhetslöning baserad
på dina behov, med hjälp av en professionell monterdesigner. 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 och för att hjälpa dig med det du behöver.

bekvämlighet: att välja en färdig
monterlösning betyder att du inte behöver tänka på alla detaljer. Skulle en
glödlampa gå sönder eller du behöver
hjälp med något under eventet, finns vi
på plats och hjälper dig.

Utställare som
väljer Creative
Meeting har ofta
montrar i storlekar
från 40 kvm.

kreativt: bygg någonting helt
unikt, såsom ett fullt funktionellt kök, en
tvåvåningsmonter, en aktivitetsyta eller
det som passar just ditt varumärke bäst.

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
Du får en egen designer hos oss som med din input utformar
ett monterförslag för 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.

kostnadseffektivt: vi har all
personal på plats och kan bygga vad du
behöver. På så sätt slipper du själv ordna
med transporter samt boka byggnationspersonal och extra hotellnätter.

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.

