
Information till utställare på FIN DAG – en digital mässa och mötesplats 27 april 2021 
 

LITEN: Digital monter  
1. Logga – er logo synlig både på startsidan och inne i montern. 

2. Företagsinformation, ”om oss”  

3. Text och bilder. Max 2 st. bilder   

4. Utställarlista – kontaktuppgifter på övriga partners och utställare  

Se vidare nedan, format på bilder etc. 

Pris 4 900 kr ex moms 

MELLAN: Digital monter 
1. Logga – er logo synlig både på startsidan och inne i montern. 

2. Företagsinformation, ”om oss” 

3. Text o bild - Bilderna måste vara minst 800x800 pixlar. Max 8 st. bilder  

4. Utställarlista – kontaktuppgifter på övriga partners och utställare  

5. PDF: er- Nedladdningsbara filer och PDF-er. Max 4 st. filer  

Se vidare info nedan, format på bilder, PDF: er etc. 

Pris 5 900 kr ex moms 

STOR: Digital monter  
1. Logga – er logo synlig både på startsidan och inne i montern 

2. Företagsinformation, ”om oss” 

3. Text o bild - Bilderna måste vara minst 800x800 pixlar. Obegränsat antal 

4. Utställarlista – kontaktuppgifter på övriga partners och utställare  

5. PDF: er- Nedladdningsbara filer och PDF-er. Obegränsat antal  

6. Filmer och videos - visa förinspelade informationsfilmer. 4 st. videos 

7. Chattfunktion - kommunicera direkt i montern via chatt.  

Se vidare info nedan, format på bilder, filmer etc. 

Pris 7 900 kr ex moms 

 

Mer info: 

• Logo minst 600 pixlar bred 

• Bilder måste vara minst 800x800 pixlar (Normalt webformat)  

• PDF: er ska vara lättlästa (testa på er egen skärm och avgör)  

• Filmerna tar vi gärna emot som .mpg (men de flesta format går att konvertera) Vill ni ha text i 

filmerna funkar det bäst om de redan ligger i filmen men har ni separata .srt-filer till 

textningen funkar även det. 

• Chattfunktionen innebär att ni har en person i montern som kan svara och chatta direkt med 

intresserade besökare. Det är mycket enkelt att bemanna montern och vi kommer i god tid 

informera hur det går till. Bemanning mellan kl. 9–14 

• OBS! Montrar och er info ligger kvar i 1 månad efter livesändningen 27 april  

Mer info kontakta Anders Björck info@findag.se 013–10 09 10 

mailto:info@findag.se

