OM NYLOKAL
NYLOKAL är Sveriges första och enda mötesplats för
lokalsökande företag och fastighetsägare. I slutet av januari
och början på februari 2018 arrangeras mötesplatsen i
Stockholm, Göteborg och Malmö.
Mässan kommer bland annat att innehålla föreläsningar
för lokalsökande och fastighetsägare. För lokalsökande
förmedlas även tips och råd kring lokalsökning och
flyttprocessen. För fastighetsägarna ligger fokus på att träffa
lokalsökande företag samt få inspiration och utbildning inom
uthyrning.
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GÖTEBORG 24/1-2019
Clarion Hotel Post
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STOCKHOLM 30/1-2019
Clarion Hotel Sign
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MALMÖ 28/1-2018
Clarion Live
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Varför skall jag som

Varför skall jag som

LOKALSÖKANDE

FASTIGHETSÄGARE

gå på NYLOKAL?

gå på NYLOKAL?

• Skapa nya kontakter och träffa fastighetsägare
med lediga lokaler inom kontor, handel, lager och
logistik på plats.
• Få information om var det skapas nya lokaler i din
region.
• Ta del av information om pågående projekt.
• Få en översikt av hyresnivåer.
• Gratis konsultation kring ditt nya hyresavtal.
• Inspirationsföreläsning.
• Lunch och fika ingår.
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• Lokalsökande företag är på plats. Hjälp dem hitta
den perfekta lokalen.
• Träffa tillväxtföretag.
• Träffa företag vars kontrakt går ut inom 15
månader.
• Lyssna på inspirerande föreläsare.
• Stärk ert varumärke mot lokalsökande företag.
• Lunch och fika ingår.
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MONTER
SMALL
Varför skall jag som

UTSTÄLLARE
ställa ut på NYLOKAL?

•
•
•
•
•
•

Synas mot Lokalsökande företag
Synas mot företag som sagt upp sina kontrakt
Synas mot tillväxtföretag
Synas mot befintliga hyresgäster
Synas mot fastighetsbranschen
Tvådagsbiljetter ingår till mässan NYLOKAL

Monteryta på på 2 m², inklusive ståbord, el, och wifi.
En biljett ingår på dagen med lunch, fika och seminarie.
Ord. pris 39 900:- ex. moms.

MEDIUM
Monteryta på på 4 m², inklusive ståbord, el, och wifi.
2 biljetter ingår på dagen med lunch, fika och seminarie.
Ord. pris 59 900:- ex. moms.

LARGE
Monteryta på på 8 m², inklusive ståbord, el, och wifi.
Mediaexponering på mässan.
4 biljetter ingår på dagen med lunch, fika och seminarie.
Ord. pris 79 900:- ex. moms.
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MEDIAPAKET

SMALL MEDIUM LARGE

NYLOKAL.se
Presentation på NYLOKAL.se med logga och
text. Se exempel.
Lokalguiden.se
Panoramabanner (logotype tillsammans
med andra aktörer), 677x104 px, inne i de
lokalsökandes administrationssystem
Tidningen Lokalguiden
Er logga visas på generella annonser om
NYLOKAL. Format helsida, 6-10 annonstillfällen i er region

EXTRA TJÄNSTER/PRODUKTER

Tidningen Lokalguiden
Ert företagsnamn och monterplacering visas
på annonserna ”Träffa oss på NYLOKAL”. Format helsida, 2-3 annonstillfällen i er region

(Säljs separat)

Tidningen Lokalguiden
Er logga visas på annonsen ”Tack för att ni
besökte oss på NYLOKAL”. Format helsida, 1
annonstillfälle i er region

Nyckelband till deltagarbrickor
Logga på deltagarbricka
Profilpåse
Lunchbord & matbord
Begärd placering av monter
Biljett NYLOKAL

Mailutskick 1
Ert företagsnamn visas på mailutskicken ”Inbjudan till NYLOKAL”, ca 70 000 mailmottagare.
3 tillfällen, se exempel.
Mailutskick 2
Ert företagsnamn visas på mailutskicken ”Inbjudan
till NYLOKAL”, ca 2 000 aktivt lokalsökande företag
Mailutskick 3
Ert företagsnamn och monterplacering visas på
mailutskicken ”Träffa oss på NYLOKAL”, ca 2 000
aktivt lokalsökande företag

29 900:14 900:29 900:29 900:4 900:3 900:-

Mailutskick 4
Ert företagsnamn visas på mailutskicken ”Tack för att
ni besökte oss på NYLOKAL”. Mottagare av mailen är
besökare på NYLOKAL

Det är obligatoriskt att välja ett av mediapaketen vid bokning
av monter.
Priset är exklusive moms och gäller i minst 12 månader.
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www.NYLOKAL.se

Lokalguiden Sverige AB
Götgatan 15
411 05 Göteborg
+46 (0) 31-788 71 00
info@lokalguiden.se

