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HELLO ACTORS 2017
VARFÖR STÄLLA UT?
Hello Actors ger ert företag chansen att marknadsföra era tjänster genom en mer 
personlig och direkt kontakt med såväl nya som erfarna skådespelare. Vi erbjuder 
utställningspaket som passar företag i alla storlekar. 

Mässan har en åldergräns på 16 år vilket försäkrar att det enbart är seriöst, 
intresserade samt professionella skådespelare som besöker mässan. Besökare under 
16 år är välkomna i målsmans sällskap.

Vi tar stort ansvar för alla våra utställare och bjuder därför in ett begränsat och väl 
utvalda utställare för att garantera ett brett utbud med hög kvalitet för alla våra 
besökare. Vi jobbar i nära samarbete med samtliga utställare för att både besökare 
och utställare ska få ut så mycket som möjligt av denna unika möjlighet!

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT VARA 
UTSTÄLLARE PÅ VÅR MÄSSA?
Hello Actors ger ert företag chansen att marknadsföra era 
tjänster genom en mer personlig och direktkontakt med 
nya såväl som erfarna skådespelare. Vi har paketpriser 
som passar företag i alla storlekar. Kontakta oss för mer 
information om vad vi kan göra för just ditt företag! 
Kontakta Joy Wahlberg, joy@helloactors.se, 
070-720 90 88 

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT 
HÅLLA I EN FÖRELÄSNING?
Vi letar alltid efter föreläsare som vill dela med sig av sin 
kunskap och erfarenhet för att hjälpa och inspirera skåde-
spelare inom den svenska kulturindustrin. Om du har en 
idé eller skulle vilja hålla en föreläsning, vänligen kontakta 
oss med mer information om dig och vad du skulle vilja 
föreläsa om på Hello Actors nästa skådespelarmässa!
Kontakta Michael Hillberg, michael@helloactors.se, 
073-568 71 36

NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT MEDVERKA 
SOM UTSTÄLLARE PÅ HELLO ACTORS-MÄSSAN:

– Marknadsför era tjänster genom direkt kontakt med er målgrupp
– Utvidga ert nätverk och få fler kunder 
– Skapa en mer personlig relation med era kunder 
– Lansering av nya tjänster och produkter 
– Utöka er mailista för direkt kontakt med er målgrupp efter mässan 
– Spara tid genom att träffa drivna skådespelare som är intresserade av  
 era produkter 
– Öka medvetenheten om ert företag hos er målgrupp 
– Få information om vad era kunder vill ha samt feedback om era 
 produkter och tjänster 
– Skapa kontakter och relationer med andra företag inom den svenska
 kulturindustrin 
– Positionera ert företag gentemot era konkurrenter



FRI TILLGÅNG TILL EL OCH WIFI FÖR SAMTLIGA UTSTÄLLARE
*följande priser är exklusive 25% moms.

Sponsorpaket: 30 000 kr
•	 XL	utställningsyta	inklusive	bord	och	stolar	med	möjlighet		
 att välja plats i utställningsrummet 
•	 Namn/logga	och	URL	länk	på	vår	hemsida	
 (före + 9 månader efter mässan) 
•	 Logga	på	vårt	programblad	
•	 Marknadsföringsmaterial	i	Goodie	Bag	(2	föremål)	
•	 Maillista	till	besökare	
•	 Logga	på	samtliga	nyhetsbrev	och	mailutskick		
 (före + 9 månader efter mässan) 
•	 Logga	på	vår	affisch	
•	 Logga	på	vår	banner	på	hemsidan	(före	+	9	månader		
 efter mässan) 
•	 Reklamannons	på	sidopanelen	av	vår	hemsida		
 (före + 9 månader efter mässan) 
•	 Exklusivt	tack-meddelande	i	vårt	nyhetsbrev	efter	mässan	
•	 5	st	affischer/banners	i	utställningsrum	och		
 seminarierum på mässan 
•	 Rekommendationspost	och	”like/follow”	på	
	 Hello	Actors		Facebook,	Twitter	samt	Instagram	

Utställningspaket: 7 000 kr
•	Bord	och	två	stolar	till	utställningsyta
•	Namn/logga	och	URL	länk	på	vår	hemsida	(före	+	9	månader	efter	mässan)	
•	Logga	på	baksidan	av	vårt	programblad	
•	Rekommendationspost	på	Hello	Actors	Facebook-sida,	Twitterkonto	samt	Instagram
•	Logga	i	ett	(1)	av	våra	nyhetsbrev	efter	mässan	
•	Marknadsföringsmaterial	i	Goodie	Bag	(1	föremål)
•	Bli	StagePool-partner	(exponering	mot	över	50	000	skådespelare),	villkor	tillämpas

Marknadsföringspaket (ej utställare): 5 000 kr
•	Namn	och	URL	länk	på	vår	hemsida	(före	+	9	månader	efter	mässan)	
•	Marknadsföringsmaterial	i	Goodie	Bag	(1	föremål)	
•	Logga	på	vårt	programblad	
•	Logga	i	ett	(1)	nyhetsbrev	efter	mässan
•	Rekommendationspost	på	Hello	Actors	Facebook,	Twitter	samt	Instagram
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EvEnT STATESTik

Besökare Hello Actors-mässan  

            
2015

 1000+

Besökare hemsidan 

20000+

Följare sociala medier

2000+


