
 

Markedsføring og annoncering 

Som udstiller er en af de vigtigste opgaver, at få informeret alle eksisterende samt potentielle kunder om 

netop jeres virksomheds deltagelse på VVS’19, og at du/I ser frem til deres besøg på messen på jeres 

stand. 

 

HUSK i den forbindelse, at de direkte invitationer stadig er den bedste markedsføring af din deltagelse på 

messen. 

 

Så det kan altid betale sig at informere og invitere. 

 

Vi tilbyder mange muligheder, og flere af disse er ganske "gratis" hvorfor vi anbefaler de benyttes i 

kombination med jeres øvrige markedsføring. 

 

I midten af februar måned udsender vi yderligere information om mulighederne for markedsføring 

 ifm. VVS’19 - før og under messen. 

 

Annoncering 

Vi har indgået aftaler med de førende fagmedier på VVS-området omkring markedsføring af VVS’19. Der 

er generelt stor opbakning blandt alle medierne, hvorfor der op til messen bliver lavet tematillæg / 

omtale af messen hos flere af disse. 

 

I afsnit 3 har vi samlet lidt gode råd til hvordan og hvem du kan tage fat på hos de førende fagmedier. 

 

På næste side finder du den aktuelle annonceringsplan for messen. 

 

LinkedIn 

Udover annoncering i relevante fagblade er VVS-messen også at finde på LinkedIn, hvor vi opfordrer til 

at følge messen og ’like’ opslag i forbindelse hermed. 

 



 

Markedsføringsmuligheder ifm. VVS’19 
 
I nvitat ionsfoldere 

 
I nvitat ionsfolderen vil i år kun være elekt ronisk. 
Tilsendes alle udst illere uden beregning–prim o m arts 2019.  
 

TÆNK PÅ – at  udsendelse af I nvitat ionsfoldere er et  vigt igt  element i markedsføringen af 
messen og din deltagelse – jo flere påvirkninger – jo flere besøgende. 
 

På m essens hjem m eside vil det  være m uligt  for besøgende at  præregist rere sig t il m essen 
elekt ronisk sam t  udskrive deres eget  adgangskort , hvilket  sikrer nem  og hurt ig adgang t il 
m essen. 
 
Du kan få t ilpasset  invitat ionsfolderen m ed dit / jeres firm anavn og standnum m er. 
Pris for indsæt telse af logo og standnum m er i invitat ionsfolderen er kr. 600,-  ekskl. 
m om s.  
Du best iller ved at  sende en m ail t il Jessika Harboe på:  j j ha@occ.dk. 
 
Logo /  internetbanner 
Vi opfordrer alle udst illere t il at  benyt te m essens logo og/ eller autosignatur som  
bannerlogo på egen hjem m eside, således de besøgende her kan linke sig videre t il 
www.VVS19.dk 
 
På den m åde støt ter vi hinanden i m arkedsføringen af m essen t il gavn for alle parter. 
 

Mailsignatur 
Gør opm ærksom  på din deltagelse på m essen – benyt  dig af m ailsignatur når du sender 
m ails. På hjem m esiden www.vvs19.dk under ”Udst illere –  Dow nload”  ligger der en 
skabelon, som  du grat is kan få t ilpasset  m ed dit / j eres standnum m er – send blot  en m ail 
t il Jessika Harboe på:  j j ha@occ.dk.  
 

 

 

Udst illerkort  
Der vil være elekt ronisk regist rer ing af alle udst illere og standpersonale. I  får  t ilsendt  link 
hert il pr im o m arts. Vi beder alle udst illere sam t  standpersonale om  at  regist rere sig forud 
for m essen. 
 
Uddeling af flyers 
Det  vil være m uligt  at  få uddelt  j eres egne flyers ved indgangen t il m essen. I følge 
reglerne er det  udelukkende t illadt  at  om dele m ater iale fra eget  stand areal, læs venligst  
nedenfor. 

  



 

Vi giver derfor m ulighed for, at  du som  udst iller  kan have flyers liggende ved indgangen, 
som  de m ere end 8000 besøgende får udleveret  sam m en m ed deres elekt roniske 
adgangskort .  

Best illing via e-m ail t il Jessika Harboe på:  j j ha@occ.dk senest  4. april 2019. 
 
Flyers skal være leveret  t il:   
Odense Congress Center 
at t .:  Jessika Harboe 
Ørbækvej  350 
5220 Odense SØ -  senest  den 12. apr il 2019.  
 
Pris kr. 5.000,00 ekskl. produkt ion og levering. Max form at  er A5. 
 
Under ”Regler og retningslinier”  1.3 er følgende oplyst :  
 
Udst illeren m å under ingen om stændigheder disponere over andet  end den t ildelte stand, 
hverken m ed reklam er, sandwichstandere eller på anden m åde. Det  er således ikke t illadt  
at  om dele reklam er, benyt te levende reklam esøj ler,  udsende lasershow eller lignende 
uden for eget  stand areal. Forbuddet  gælder overalt  på m esseom rådet , såvel inden-  som  
udendørs. Det  er heller ikke t illadt  at  anbringe produkter, dekorat ioner, inventar eller 
lignende på gang-  og/ eller fr iarealer sam t  toilet ter. 
 
P- kort  
Der udleveres I KKE P-kort  t il udst illere og standpersonale i forbindelse m ed VVS’19. 
Alle Odense Congress Centers P-pladser er grat is.  
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