
LEAD GENERATOR

Den offisielle utstillerapp for Havexpo 2020
 – en enkel, digital løsning for å samle inn og

følge opp potensielle kunder.

http://www.messekompetanse.no/


 

Kjære utstiller,
vil du også ha mest mulig ut av din stand på

Havexpo 2020?

Samle inn leads med ett enkelt klikk
Skann besøkskortet til gjesten din (som har QR-
kode), og få tilgang til data om kunden – navn,

stilling, firma og kategori. Med et enkelt klikk får du
nøyaktig innsikt i utfallet av messen og all

tilgjengelig informasjon samlet og analysert på ett
sted.  Du har tilgang til dine messeresultater i

sanntid 24/7, slik at du kan starte oppfølgingen når
det passer deg.

 
 

Vi ønsker å tilby deg en app, Lead generator, som
lar deg samle inn informasjon om besøkende på
din stand gjennom digital registrering, slik at du

raskt og enkelt kan følge opp potensielle kunder på
en god måte. Lead generator tilbys gjennom vår

offisielle partner Messekompetanse, som står for
all registrering av besøkende på Havexpo.

 
 

http://www.messekompetanse.no/


App for smarttelefon og
nettbrett
All bemanning på standen laster
ned appen til smarttelefon eller
nettbrett. Med utstiller-app du har
også muligheten til å gjennomføre
spørreundersøkelser, konkurranser
og nyhetsbrevutsendinger. 
 
Lettere kan det ikke bli å bruke
dialogen med kunden direkte på
standen til videre oppfølging.

Du investerer i en felles lisens som gjelder for all
bemanning på standen, slik at alle har tilgang til

appen.
 

Prisen er bare DKK 1. 295,- (ekskl moms)

Kjøp Lead generator lisens nå 

https://lead.billetexpressen.dk/event/sheet/lead-generator-havexpo-2020-4A6FA87A7D1C424DA5769A3E5CF46891#25103


Du får mye bedre kontroll over
den påfølgende salgsprosessen
og dermed flere kunder og
høyere inntekter.

Hva får du med
Lead Generator?

All bemanning på standen
mottar en lisens slik at du vet
nøyaktig hvem som har vært i
dialog med hvilken kunde

Du får en rapport med alle data
og resultater fra messen, som
du enkelt kan laste ned til f. eks
ditt CRM-system



Si farvel til manuell oppføring, hauger av visittkort
og uhåndterlige A4 ark og få en større nytte av

standen din. Les mer eller kontakt oss for å lære
mer om hvordan du kan forbedre avkastningen på

Havexpo 2020.

Vi håndterer dine leads
 

Les mer om Lead Generator

Kontakt os

Telefon
+45 21 91 00 14

Nettsted
www.messekompetanse.no

Epost
Peter@billetexpressen.dk
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