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MESSER OG B2B MARKETING



Start næste messe-event digitalt og skab mere dynamik 
før, under og efter jeres fagmesser

Adgang til internationale fagmesser trækker ud og det er derfor oplagt at benytte 
digital markedsføring som en integreret del af dit næste messeprojekt.

Som noget helt nyt tilbyder vi nu en digital webskabelon, der giver dig mulighed 
for at samle værdiskabende indhold på en kampagneside i jeres eget unikke 
design og målrette markedsføringen direkte mod nye og bestående kunder.

Kampagne-siden er teknisk uafhængig af jeres corporate webside og fungerer 
i princippet som en udviddet landing-page, hvor I kan præsentere aktuelle nyheder 
og oprette call-to-actions til generering af flere leads til salgsafdelingen, og dermed 
skabe det optimale afsæt til jeres kommende fagmesser.

Kampagnesiden leveres med et let tilgængeligt CMS, og kan naturligvis linkes 
direkte til jeres corporate webside.

Som standard leverer vi alle nye standprojekter inkl. adgang til en digital webskabelon.

LASERSKÆRING
Laserschneiden

DANPRES tilbyder såvel 2D- som 3D-laserskæring af emner med 
den nyeste laserteknologi.
På vores topmoderne produktionsfaciliteter kan vi løse alle former 
for opgaver med laserskæring.

DANPRES bietet sowohl das 2D- als auch das 3D-Laserschneiden 
von Werkstücken mit modernster Lasertechnologie an.
In unseren hochmodernen Produktionsstätten können wir alle 
erdenklichen Aufgaben im Bereich Laserschneiden lösen.

BUKKECENTER
Biegezentrum

DANPRES tilbyder bukning af emner med den nyeste 
maskinteknologi.
På vores topmoderne produktionsfaciliteter kan vi løse 
komplicerede former for bukkeopgaver.

DANPRES bietet das Biegen von Werkstücken mit modernster 
Maschinentechnologie an.
In unseren hochmodernen Produktionsstätten können wir 
komplizierte Biegeaufgaben lösen.
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Tænk i helheder og skab mere værdi 
på tværs af dine marketingkanaler
Når du bør have fokus på helhedsløsninger i din marketingstrategi er det blandt andet 
fordi købsadfærden over de seneste år har ændret sig markant.

Digitale medier har givet moderne B2B indkøbere nye muligheder for at afdække 
markedet og det gør indkøberen mere selvstændig og mindre afhængig af sælgere. Det 
handler derfor om at I som virksomhed tilpasser jer den nye købsadfærd og sørger for at 
relevant og hjælpsomt indhold er tilgængeligt, så indkøberen får den information, der gør 
det lettere at træffe en købsbeslutning.

Vi kan hjælpe med at udarbejde kreativt kvalitetsindhold 
og skabe sammenhæng på tværs af dine marketingkanaler. 
Tænk i helhedsløsninger fordi det giver mening i forhold 
til at skabe flere kvalificerede leads:
1.  Tiltræk kundernes opmærksomhed
2.  Konvertér anonyme besøgende til kendte leads
3.  Varm leads op til kunder
4.  Hold kunderne tilfredse

Vi kan hjælpe dig 
med at udarbejde 

kreativt 
kvalitetsindhold



exhicom.com 
På Exhicom´s corporate webside, 
kan du se og læse meget mere om 
hvordan vi hjælper danske industri- 
og eksportvirksomheder med at 
udvikle kreative standløsninger til 
fagmesser og udstillinger. 

Er du interesseret så,

 1. Kontakt os

 2. Lad os tage en dialog om et konkret projekt

 3. Vi laver et skitseforslag til en løsningsmodel

 - og det hele er ganske uforpligtende.

B2Bmarketing.dk 
På Exhicom´s nye kampagneside, 
kan du se og læse meget mere om 
hvordan vi hjælper virksomheder 
med at udvikle kreative løsninger 
til profilering, markedsføring og 
kommunikation. 

Kontakt mig og hør mere 
om hvordan vi hjælper 
danske industri- og 
eksportvirksomheder med 
at udvikle standkoncepter 
og B2B marketing.

Ansvarlig for salg og projekt
Palle Winther
+45 20 76 76 42
pw@exhicom.com
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