Dagen för näringslivet!
Utställarinformation,
Franska Salen, plan 2
Elite Stadshotellet Karlstad
Torsdag 12 september kl.11-16, 2019

Lastning: onsdag 11/9 kl.13.00-20.00 och torsdag 12/9 kl.8.00-10.45:
ALMI, Biltema, Clarahälsan, DLXA, Egenvårdspoolen, Ekonomernas hus, Elgiganten, Frykenstrand, Gustaf Fröding,
Haga H&F, Handelskammaren, Hälsodynan, ICA Kärnan, IKEA, Input Interiör, JustNu, Karlstad Innebandyarena
Karlstads k Näringsliv, Karlstads k. B&U, KN Radio, Länsförsäkringar, Marytale, Matchline Profil, Nykvist Skogs,
Paradisets Spa, Racketcenter, Reklambutiken, Safetron, Selma Spa, Solstadens E, Vård & omsorg, WebbPlatsen,
Värmalndsbygden och Xelent
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingen tejp på väggarna då det kan skada ytan. Följ gällande trafikregler.
Hotellets gäster äter frukost i Vintermatsalen på torsdag 12/9 på plan 1, vi visar hänsyn och går ej in där.

Nedmontering får tidigast ske kl.16.00. Det vet självklart du som proffs.
Lunch och kaffe:
För både utställare och besökare serveras dagens lunchbuffé kl.11.30-14.30 i The Bishops Arms.
Alla utställare har några friluncher som hämtas i Thoren Business Schools monter på plan 4.
Önskas fler luncher köps de på plats i The Bishops Arms.
Det bjuds på kaffe och frukt under hela dagen.
Parkering och kommunikationer:
se Karlstads kommuns hemsida.
Några tips, tänk tre steg:
Inför: Bjud in dina kunder, leverantörer, kollegor m.fl. Alla uppskattar en inbjudan. Prova bokad yta hemma, tejpa upp.
Ta med duk, skarvsladd, visitkort, broschyrer, varuprover, roll-up, strandflaggor(vi ha även tillgång till utsidan) m.m.
På plats: Erbjud en tävling, utlottning eller annat som får besökarna att stanna till. Få in kontaktuppgifter.
Efter: Följ upp. Tacka för besöket. Presentera ev. vinnare i social medier osv.
Se foretagssalongen.se
för utställarlista, föreläsningar, programpunkter om matnyttig info.
Bjud in alla yrkesverksamma du känner via:
dina nätverk, evenemanget på Facebook, post/ mejl, er hemsida, annonser, sociala medier m.m.

Alla uppskattar en inbjudan, fri entré!
Har du några funderingar – se infon ovan
annars
Jacob Lund på 070-6835689 eller lund@foretagssalongen.se
Vi skapar denna dag tillsammans, välkommen!

