
Förstärk ditt 
deltagande på 

Träffpunkt Idrott 2018!
På Träffpunkt Idrott samlas Nordens alla beslutsfattare, påverkare och innovatörer 
inom idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa.

Vi ser våra partnerskap som ett ömsesidigt förhållande där det finns utrymme att 
forma innehåll, kommunikation och marknadsföring tillsammans. 

Därför erbjuder vi exklusiva möjligheter för exponering, där vi tillsammans med 
dig kan utforma skräddarsydda lösningar som passar dina behov. Oavsett om det 
gäller marknadsföring, synlighet, varumärkeslansering eller om du helt enkelt 
vill ge besökarna något konkret att ta med sig. Tillsammans 
skapar vi exponering som passar just dig och ditt företag.

Välkommen att ta plats på Träffpunkt Idrott 2018!

Monika Ölund, affärsansvarig

5–7 mars, Svenska Mässan, Göteborg



SPLASH SCREEN

BANNER I TOPPEN PÅ HOMESCREEN

LOGOTYP PÅ HOMESCREEN

MED SVENSKA MÄSSANS ARENAREKLAM 
SYNS DU ÄNNU MER AV ÄNNU FLER!EXPONERINGSMÖJLIGHETER I APPEN

REKLAM OCH SPONSORMÖJLIGHETER I SMAB APP

Splash screen
En heltäckande vy som visas i början av 
applikationen till alla användare under fem sekunder. 

Dimensioner: 400x800 (BxH)
Format: JPEG eller PNG
Max filstorlek: 300kb

”Click Action” – vad händer när användaren klickar: 
1. Skickas till detaljvy i app
2. Skicka till en extern web URL 
3. Skickas till App Store eller Google Play

Användaren har även möjlighet att „Hoppa över“ 
splash screen genom knapp tryck (Grå med vit text)

Prisbild Bokmässan 2015: 12 500 SEK

REKLAM OCH SPONSORMÖJLIGHETER I SMAB APP

Sponsrat innehåll 
En Banner som visas tillsammans med 
newsfeeden på homescreen och 
täcker ungefär 30% av skärmens 
storlek (50% på äldre telefoner). 

Dimensioner: 400x250 (B x H) 
Format: JPEG eller PNG 
Max filstorlek: 200kb 

”Click Action“ – vad händer när 
användaren klickar: 
1. Skickas till en detaljvy i app, vyn i 

sig har ett överenskommet och 
inlagt innehåll 

2. Skickas till en extern web URL 
3. Skickas till App Store eller Google 

Play.

Prisbild Bokmässan 2015: 6 500 SEK

Exempel på Click Action 1

REKLAM OCH SPONSORMÖJLIGHETER I SMAB APP

Display på homescreen
Logotypen visas tillsammans med andra sponsorer 
och reklam på homescreen. Finns på den nedre 
delen av vyn. 

Dimensioner: 400x250 (BxH)
Format: JPEG eller PNG
Max filstorlek: 200kb 

”Click Action“ – vad händer när användaren klickar:
1. Skickas till detaljvy i app
2. Skicka till en extern web URL 
3. Skickas till App Store eller Google Play

Prisbild Bokmässan 2015: 3 000 SEK

Click Action: vad händer när användaren klickar?
Välj ett av alternativen:

1. Skickas till Besöksguiden Online
2. Skickas till önskad webbsida
3. Skickas till App Store eller Google Play

n Dimensioner: 
400x800 (BxH)
 
n Format: 
JPEG eller PNG

n Max filstorlek: 
300kb

n Pris: 12 500 kr

n Dimensioner: 
400x250 (BxH)
 
n Format: 
JPEG eller PNG

n Max filstorlek: 
100kb

n Pris: 3 000 kr

n Dimensioner: 
400x250 (BxH)
 
n Format: 
JPEG eller PNG

n Max filstorlek: 
200kb

n Pris: 6 500 kr

     

MEDIA
JUST MEDIA AB

BOKNING & INFO

Bokningsstopp: 
16 februari
Materialstopp: 
21 februari

Bokning: 
Lotta Carlsson
031-92 93 40, 0707-58 66 93
lotta.carlsson@justmedia.se

 

Pris exkl. moms

Pris exkl. moms Pris exkl. moms



PRISEXEMPEL

MED SVENSKA MÄSSANS ARENAREKLAM 
SYNS DU ÄNNU MER AV ÄNNU FLER!

MEDIA
JUST MEDIA AB

BOKNING & INFO

Bokningsstopp: 
16 februari
Materialstopp: 
21 februari

Bokning: 
Lotta Carlsson
031-92 93 40, 0707-58 66 93
lotta.carlsson@justmedia.se

Förstärk din exponering med våra olika strate-
giska reklamplatser. Till en mycket låg kontakt-
kostnad drar du med hjälp av Arenareklam ännu 
fler besökare till din monter och syns fler- 
dubbelt av dina viktigaste målgrupper!

Det finns många slagkraftiga alternativ – välj ett 
eller flera! Olika varianter av skyltplatser i bland 
annat entréer, trappor, väggar och tak. Ytterli-
gare platser för exponering finns, både inne och 
ute. Har du egna idéer? Prata med Lotta Carlsson.

Digitala skyltar Entré     2 000 kr/dag  5 sek. slots, 3 ggr/minut  
Logo på badgeband Till alla besökare  35 000 kr Produktion ingår
Välkomstpåse Till alla besökare  20 000 kr Inkl. utdelning. Produktion ingår ej
Roll-up plats  Entré, kassor, infodisk  10 000 kr Max 2 st/plats. Produktion ingår ej
Pennor & Block Konferenssalarna  10 000 kr Produktion ingår ej
Vattenflaskor  Konferenssalarna  10 000 kr Produktion ingår ej
Golvreklam   Flera olika varianter   pris enligt offert

Pris exkl. moms

 

 
 

 

 

Exponeringsmöjligheter på plats 

Vi hjälper er att planera den bästa exponering och marknadsföringen utifrån era 
behov och möjligheter. Resultat – tydligare synlighet, ökade försäljningsmöjligheter 
och ökad trafik till er monter. 

 

 

Badgar- och badgeband  
Ditt företags logotyp exponeras på det band som fästs på besökarnas entrékort och 
som alla besökare bär runt halsen (produktion ingår). Pris: 35 000:- 

 

 

Välkomstpåse  
Ditt företags reklampåse inkl. innehåll delas ut till samtliga besökare i entrén. Ett unikt 
tillfälle för exponering av ditt företag och varumärke samt att dela ut information, 
give-away el dyl. Material ingår ej. Svenska Mässan står för personal. Pris: 20 000:- 

 

 

Golvreklam  
Exponera ditt företag på mässgolvet. Erbjudandet gäller 5 st exponeringsplatser i 
entréhall och/eller i mässgångarna. Mått ca 1x2 m. Pris enligt offert 

 

 

Garderob - utdelning give-away, flyer  
Exponeringsskylt med budskap över, i garderob inkl. utdelning av material i samband 
med att besökare lämnar in/hämtar ytterplagg, väskor. Pris enligt offert 

 

 

Dela ut broschyrer  
Möjlighet att dela ut information till alla besökare på mässan på av Svenska Mässan 
väl utvalda platser. Ett idealiskt sätt att skapa dialog, medvetenhet och öka trafiken till 
er monter (material ingår ej). Pris från 15 000:- 

 

 

Roll-up plats  
Placering i hallentré, informationsdisk, kassorna eller vid servicecenter.  
Max 2 st roll-ups per plats (produktion ingår ej). 10 000.- 

 

 
  

 

 
 

 

 

Exponeringsmöjligheter på plats 

Vi hjälper er att planera den bästa exponering och marknadsföringen utifrån era 
behov och möjligheter. Resultat – tydligare synlighet, ökade försäljningsmöjligheter 
och ökad trafik till er monter. 

 

 

Badgar- och badgeband  
Ditt företags logotyp exponeras på det band som fästs på besökarnas entrékort och 
som alla besökare bär runt halsen (produktion ingår). Pris: 35 000:- 

 

 

Välkomstpåse  
Ditt företags reklampåse inkl. innehåll delas ut till samtliga besökare i entrén. Ett unikt 
tillfälle för exponering av ditt företag och varumärke samt att dela ut information, 
give-away el dyl. Material ingår ej. Svenska Mässan står för personal. Pris: 20 000:- 

 

 

Golvreklam  
Exponera ditt företag på mässgolvet. Erbjudandet gäller 5 st exponeringsplatser i 
entréhall och/eller i mässgångarna. Mått ca 1x2 m. Pris enligt offert 

 

 

Garderob - utdelning give-away, flyer  
Exponeringsskylt med budskap över, i garderob inkl. utdelning av material i samband 
med att besökare lämnar in/hämtar ytterplagg, väskor. Pris enligt offert 

 

 

Dela ut broschyrer  
Möjlighet att dela ut information till alla besökare på mässan på av Svenska Mässan 
väl utvalda platser. Ett idealiskt sätt att skapa dialog, medvetenhet och öka trafiken till 
er monter (material ingår ej). Pris från 15 000:- 

 

 

Roll-up plats  
Placering i hallentré, informationsdisk, kassorna eller vid servicecenter.  
Max 2 st roll-ups per plats (produktion ingår ej). 10 000.- 

 

 
  

 

 
 

 

 

Exponeringsmöjligheter på plats 

Vi hjälper er att planera den bästa exponering och marknadsföringen utifrån era 
behov och möjligheter. Resultat – tydligare synlighet, ökade försäljningsmöjligheter 
och ökad trafik till er monter. 

 

 

Badgar- och badgeband  
Ditt företags logotyp exponeras på det band som fästs på besökarnas entrékort och 
som alla besökare bär runt halsen (produktion ingår). Pris: 35 000:- 

 

 

Välkomstpåse  
Ditt företags reklampåse inkl. innehåll delas ut till samtliga besökare i entrén. Ett unikt 
tillfälle för exponering av ditt företag och varumärke samt att dela ut information, 
give-away el dyl. Material ingår ej. Svenska Mässan står för personal. Pris: 20 000:- 

 

 

Golvreklam  
Exponera ditt företag på mässgolvet. Erbjudandet gäller 5 st exponeringsplatser i 
entréhall och/eller i mässgångarna. Mått ca 1x2 m. Pris enligt offert 

 

 

Garderob - utdelning give-away, flyer  
Exponeringsskylt med budskap över, i garderob inkl. utdelning av material i samband 
med att besökare lämnar in/hämtar ytterplagg, väskor. Pris enligt offert 

 

 

Dela ut broschyrer  
Möjlighet att dela ut information till alla besökare på mässan på av Svenska Mässan 
väl utvalda platser. Ett idealiskt sätt att skapa dialog, medvetenhet och öka trafiken till 
er monter (material ingår ej). Pris från 15 000:- 

 

 

Roll-up plats  
Placering i hallentré, informationsdisk, kassorna eller vid servicecenter.  
Max 2 st roll-ups per plats (produktion ingår ej). 10 000.- 

 

 
  


