
MIKILVÆG ATRIÐI FYRIR SÝNINGU

UNDIRBÚNINGSFUNDUR

8. ágúst 2019



44- 49 AÐILAR VERÐA Á GÓLFINU

30-35 SÝNINGARFYRIRTÆKI

14 GÓÐGERÐARFÉLÖG

GÓLFPLAN
FIT & RUN EXPO

22. og 23. ágúst 2019

Sýningarsvæði:

Nánast sama uppsetning 

og árið 2018, um 140 fm. 

Áætlaður fjöldi gesta

verða 22 – 23 þús.

Veitingasvæði

Durty Burgers verður   

veitingaaðili sýningarinnar.



ÖRYGGISPLAN 

FIT & RUN 2018



NÝTA TÍMANN VEL!

HVERNIG ÆTLA SÝNENDUR AÐ HÁMARKA ÁRANGUR Á 
SÝNINGUNNI?

• Búast má við a.m.k. 22.000 gestum á sýninguna þessa tvo sýningardaga.

• Sýningin er opin samtals í 10. klst. 

• Að meðaltali gæti því komið um 2.200 manns í húsið á klst. (verða kúfar) 

• Gera má ráð fyrir að 61% gesta kaupi vörur og eða þjónustu á sýningunni.   
(samkvæmt síðustu könnun) 

• Það þýðir að á hverri klst. er að koma inn á sýningarsvæðið um 1.408 mögulegir 

viðskiptavinir. 

HVAÐ ER RAUNHÆFT AÐ SÝNANDI GETI 
ÞJÓNUSTAÐ MARGA VIÐSKIPTAVINI?

• Að afgreiða viðskiptavin gæti tekið að meðaltali 2,0 mín.  

• Miðað við það getur sýnandi þjónustað um 30 viðskiptavini á klst. eða 3.000 
viðskiptavini á sýningartímanum. 

Það er um 13,6% af heildarfjölda gesta



ÖNNUR ATRIÐI 

Opnunartími sýningarinnar
• Fimmtudagurinn 22. ágúst: 15-20
• Föstudagurinn 23. ágúst: 14-19

Verðlaun fyrir flottasta og frumlegasta básinn

• Dómnefnd fer um svæðið rétt fyrir opnun sýningar

Facebook grúppa fyrir sýnendur

• Notuð til að upplýsa sýnendur um praktísk atriði og gang mála fram að og á sýningu.



PRAKTÍSK ATRIÐI 

FYRIR SÝNENDUR



Markmið og undirbúningur

• Af hverju að taka þátt í sýningunni?

- settu þér skýr markmið fyrir sýningu

- sala, bæklingar, netföng, sýnileiki, nýja varan, viðskiptatengingar, ofl.

• Tryggja búnað í básnum

• Merkja starfsfólk sem stendur vaktina í básnum

• Vista Expo útvegar hálsbönd og merkingar

• Ganga tímanlega frá pöntunum á sýningakerfi, aukahlutum, lýsingu 

og rafmagni hjá þjónustuaðilum sýningarinnar



Sýningarbásinn

• Hvaða skilaboð á básinn að endurspegla? 

- ekki skapa hindranir.

- huga að e-u (skemmtilegu) sem á sér stað í básnum, t.d. leikur, 

tilboð ofl.

• Fara yfir með starfsmönnum, sem eiga að standa vaktina hvernig 

þeir eigi að bera sig að 

• - t.d. opna sölu, selja og loka sölu

• Tilboð!

• Hafa slökkt á farsímum eða á silent þeirra sem í básnunum

• Sýningarbás má aldrei standa auður á meðan sýning er í gangi



Önnur praktísk atriði

• Virða tímaáætlanir, bæði við uppsetningu sýningarsvæðis, 

opnunartíma sýningarinnar, og niðurtöku sýningarbáss

• Notaðu samfélagsmiðlana og fréttamiðla til að láta viðskiptavini 

þína að þú munir taka þátt í sýningunni. 

• Ekki skilja eftir verðmæti í básnum meðan á sýningu stendur, s.s. 

veski eða bíllykla, það hefur hent að slíkt getur horfið, þrátt fyrir að 

vera bak við kynningarborð eða annars staðar þar sem maður telur 

öruggt. 

• Kynna sér vel handbókina fyrir sýninguna!


