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Mingla efter stängning

KLIPP UT OCH spara!

Använd montern även efter att
mässan har stängt. Med enkla
medel går det att ordna ett triv
samt mingel och andra kundträffar
med underhållning, mat och dryck.
Här är några tips.
Det personliga mötet
Bjud in gäster och kunder till ett mingel i montern
efter att mässan har stängt. Det öppnar för personliga
möten i ett behagligare tempo. Visa produkter och
tjänster eller bara umgås. Möjligheterna för vad man
kan göra är obegränsade. Räcker inte monterytan till
går det att hyra andra lokaler för mingel och fest.
Planera i tid
Ett lyckat mingel kräver planering. Utforma montern
så att det enkelt går att ändra om ytan för mingel, en

tävling eller annan träff. En avskild del av montern
kan täckas av inför kvällseventet. Ljussättningen kan
enkelt ändras för att ge en mer avslappnad stämning.
Mat och dryck
Stående mingel med champagne och snittar, eller
kanske en hälsosam smoothie, laxkanapé eller mexi
kansk plockmat? Mässrestauranger på Stockholms
mässan skräddarsyr montercatering både dagtid och
kvällstid, oavsett om det handlar om finare mingel, en
enkel korvvagn eller en hel middag.
Underhållning
Varför inte en trubadur, disco med en discokula eller
ett helt rockband som sätter fart på gästerna? Allt
är möjligt efter stängning. Med en Wii-konsol eller
pekskärmar kan du enkelt skapa interaktiv underhåll
ning och utmana dina gäster på spel, tävlingar och
frågesport. Tänk på att kvällsaktiviteter i den egna
montern kanske bara rymmer ett trettiotal gäster. För
större möten kan du hyra andra ytor på mässan.

Kvällen är lång …
Det vanligaste är att använda montern för mingel ett
par tre timmar efter stängning. Men det går att ha
öppet framåt midnatt. Ta en fördrink i montern innan
en middag på stan eller i någon av Stockholmsmäs
sans restauranger. Eller bjud gästerna på energidryck
och lättare förtäring för att summera intrycken efter en
lång dag på mässan.

VILL DU VETA MER?
Stockholmsmässan kan hjälpa till med olika typer av
arrangemang. Kontakta Inger Brensén på Designav
delningen, Eventservice, telefon 08-749 41 00,
inger.brensen@stockholmsmassan.se
Eller Mässrestauranger, telefon 08-727 72 40.
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