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ARRANGERES I SAMARBEJDE MED…

Styregruppe:

• Jørgen Stenberg / Hans Følsgaard A/S / Formand for hi 

• Ole Krabbe / Koncerndirektør AVN Gruppen 

• Lars Ejnar Jensen / Adm. direktør Brd. Klee A/S

• Søren Peter Johansen / Faglig leder Teknologisk Institut, Robot teknologi

• Michael Nielsen / Adm. direktør Beckhoff ApS

• John Steenfeldt-Jensen / Automatik & Proces

Brancheforeningernes Mediepartner:



Gode råd, tips og idéer

Praktiske informationer til planlægningen

Spørgsmål

AUTOMATIK



Sektorer

• Motion & Drives
• Robotteknologi
• Maskinautomation
• Fabriksautomation
• Procesautomation
• Hydraulik & Pneumatik
• Industriel IT
• Transmissionsteknik.

35% af de 
besøgende har 

fundet nyt 
leverandører / 

samarbejdspartnere

Udstillerne giver 
kvaliteten af de 

besøgende 3,9
(skala 1-5) 

Kilde: Besøgs- og udstilleranalyse 2018



AKTIVITETER



Konferencetemaer

Tirsdag
Åbningskonference: DIRA 
Automatiseringsprisen 2022

Teknologi og arbejdskraft Robotter kan bruges overalt

Onsdag Den digitale tvilling i Automations verden Industrialisering af affaldssortering AI – Hvad er potentialet? 

Torsdag
Reduceret energiforbrug og længere 
levetid med keramiske hybridlejer

Reparation og service på udstyr 
omfattet af ATEX direktivet

Alle 
dage

Maskinsikkerhed                                                 

Læs mere 
på 

automatik
messe.dk



Åbningsprogram

• Kl. 7.15 AUTOMATIK er vært ved ”rullende morgenbuffet” i hallen

• Kl. 10.00 Åbningskonference v/ de nominerede til DIRA Automatiseringsprisen 2022

• Kl. 11.30 Officiel åbning 

• Velkomst ved Georg Sørensen, adm. direktør, MCH A/S

• Repræsentant fra BITVA byder velkommen på vegne af udstillerne

• Taler som officielt åbner messen og foretager overrækkelse af DIRA 
Automatiseringsprisen 2022



• Chill & Grill

• Onsdag den 14. september fra kl. ca. 16.00

• Livemusik v/Volf & Erbs

• Ta’ kollegerne under armen eller invitér jeres netværk

• Invitationer på vej



Studerende:

• Fri entré torsdag

• Målrettet aktivitet (under udvikling)

Company day:

• Virksomheder kan kombinere møde og messe

• Dialog mellem virksomhed og udstiller



GODE RÅD, TIPS OG IDÉER



TIPS – FØR MESSEN

• Sæt mål

• Planlæg formålet med jeres deltagelse og lav nogle klare målsætninger

• Skab rammen

• Indret jeres stand overskueligt, så de besøgende får lyst til at besøge jer 

• Sæt det rigtige hold - Indfangeren, plejeren, lukkeren

• Lav noget larm

• Annoncer, hjemmeside, sociale medier, personlige invitationer, nyhedsbreve og brug de værktøjer, som vi stiller til rådighed

• Invitér og aftal møder på messen allerede inden messestart

• Vær i god tid og tjek deadlines



TIPS – UNDER MESSEN

• Agér vært

• Nyd at du er på messe – og vis det til omverdenen ☺

• Vi er klar til messe billeder / video… 

• Du går glip af noget billeder / video…

• Aktivitet  på standen



TIPS – EFTER MESSEN

• Reservér tid i kalenderen til en god opfølgning…

• Lad ikke de varme leads blive kolde

• Evaluér internt mens det er frisk i erindringen 

• Skriv ned og hold flere opfølgningsmøder

• Fortæl at I har været på messe

• Nyhedsbreve 

• Lav opdatering på egen hjemmeside og sociale medier med tekst, billeder og video

• Udarbejd pressemeddelelser om, hvordan jeres messedeltagelse er gået



Blive opdateret 
på nyheder og 

teknologi

Networking 
med 

forretnings-
forbindelser

Hente 
inspiration

Finde nye 
leverandører og 

samarbejds-
partnere

MÅLRETTET 
KOMMUNIKATION



Markeds-
føring

Eksterne 
arrangementer

Fag- / dagspresse
Bannerannoncering / Google 

Ads / Supply medier m.m.

Boost / organisk / retargeting

Google my
Business
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Invitationer

Video

Udstillerværktøjer



INVITÉR DIT 
NETVÆRK

GRATIS40%



Markedsføringsværktøjer

MØD OS PÅ AUTOMATIK

Den 13.-15. september kan du finde os på AUTOMATIK , hvor vi 
vil stå klar til at vise dig vores nyeste løsninger og produkter. 
Du finder os på stand "standnummer”

…



Gode råd til din SoMe markedsføring

Se filmen i 
Udstillerhånd

-bogen



Produktdemoer

• Åben produktdemo kr. 4.500 (m/markedsføring)

• Lukket produktdemo kr. 4.000

Ekstra 
synlighed på 

messen

Eksponering

• Kuben

• Dit reklamespot bliver vist 25 gange/dag kr. 10.000

Priserne er ekskl. moms / rabat ved bookning af flere produktdemoer 





FÅ STYR PÅ DET PRAKTISKE



Udstillerhåndbogen – dit messeværktøj

• Tekniske bestillinger

• Arbejds- og standpersonalekort

• Vigtige deadlines

• Presseservice & markedsføringsværktøjer

• Opbygnings- og nedbrydningstider

• Diverse praktiske informationer m.m.

FIND PÅ AUTOMATIKMESSE.DK / BRUGERNAVN OG PASSWORD SENDES UD

I DAG TIL DEN KONTAKTPERSON, DER ER REGISTRERET VED TILMELDING

Vær OBS på 
vigtige 

deadlines



Udstillerkatalog – de besøgendes guide

• Virksomhedsoplysninger og beskrivelse

• Kontaktoplysninger

• Produktbilleder og beskrivelser

• Produktkategorier

• Aktiviteter i forbindelse messen

• ”Jeg vil også findes under…”

DER ÅBNES FOR INDTASTNING I UGE 23 VIA UDSTILLERHÅNDBOGEN

Optimér 
din 

synlighed



Upload pressemeddelelser direkte til automatikmesse.dk

• Find de gode historier i jeres virksomhed og/eller produktprogram og supplér med gode 

fotos

• Skriv en eller flere pressemeddelelser 

• Upload pressemeddelelserne via Udstillerhåndbogen

• Fagpressen bruger dem flittigt 

• Vær ude i god tid af hensyn til mediernes deadlines

Gratis PR 
der virker





PÅ GENSYN I BRØNDBY 
&

RIGTIG GOD S   MMER


