
BYGG REIS DEG 2021
NÅ OGSÅ DIGITAL

Eller på byggreisdeg.no

http://byggreisdeg.no
https://www.byggreisdeg.no/bestill-stand-bygg-reis-deg-2021/


BYGG REIS DEG ARRANGERES 20.-23. OKTOBER I 2021

Vi i Bygg Reis Deg jobber hver eneste dag med å utvikle møteplasser som styrker 
konkurransekraften til norsk byggenæring og vi gjør det vi kan for at både utstillere og 
besøkende oppnår dette.

Det siste året har lært oss å ta i bruk nye kommunikasjonsverktøy og gitt oss muligheten 
til å delta på ulike digitale møteplasser. Selv om alle gleder seg til å møtes på fysiske 
arrangementer tror vi morgendagen krever at vi omstiller oss og tilbyr slike løsninger 
også for våre messer.

Vårt mål er å ligge i forkant av utviklingen og derfor er det med glede vi kan informere om 
at vi med hjelp fra Innovasjon Norge og det norske selskapet Netfair AS kan tilby en digital 
messeplattform som et supplement til den fysiske messen i 2021.

Med denne plattformen på plass kan vi tilby fysisk og digital deltagelse både som 
besøkende og utstiller. Det innebærer at vi kan utvide vårt marked og bidra til at flere 
utstillere og besøkende kan møtes på vår hybrid versjon av Bygg Reis Deg messen, 
20-23 oktober 2021.

Den digitale messeplattformen vil være åpen for søk og forespørsler fra og med 1.oktober 
til og med 1.desember 2021. Under messedagene 20-23 oktober vil både den digitale og 
fysiske delen være bemannet. Her kan du oppleve direkte presentasjoner og aktiviteter 
enten i messehallen på Norges Varemesse eller via din egen digitale plattform.

Vi håper at både utstillere og besøkende setter pris på dette tilbudet og skal sørge for at 
utstillingen og det faglige programmet blir av best mulig kvalitet både for profesjonelle 
og private aktører enten du velger å delta fysisk eller digitalt.

Les mer om den digitale messen i denne brosjyren!

Bygg Reis Deg har siden etableringen i 1954 vært en møteplass for alle som er involvert 
i ett byggeprosjekt. Her møtes man for å stille ut sine varer og tjenester og vise frem 
sine ansatte for nye og eksisterende kunder. Her finner du de beste løsningene innen 
bygg, bolig og anlegg.



STANDLOBBY

Stands

Chatterom

Videosamtaler 

Webinarer

24/7 Support

Livestreams

Produktprofilering



Redigerbare stands
Merke
Gullmerke eller Sølvmerke beskriver hvilket 
funksjonsnivå standen er på.

Epost
Knapp for E-post dialog med de besøkende.

Chat
Knapp for Chatte dialog med de besøkende. 
Denne kan være online eller on demand

Video
Knapp for avspilling av produkt, illustrasjons- 
eller bedriftsvideoer. Denne kan vise til Live 
overføringer fra standen.

Videochat
Knapp for Videochat med de besøkende. 
Samme som i ett Teams møte.

Annonsefritt
Det er ingen annonser på plattformen.

Support
Netfair sørger for full support under 
oppkobling av standen og under bruk.

Statistikk
Du får full statistikk over de besøkende.

Søk i brukerdatabasen
De som har Gull-stand kan søke blant de 
besøkende og oppfordre dem til å besøke 
din stand dersom det er match mellom 
interesseområder.

Prioritert synlighet
De som har Gull-stand blir prioritert når de 
besøkende søker etter stands.

Premium Stands
De som har Gull-stand får et større antall 
design å velge mellom når de skal utforme 
sin stand.

Kommuniser med de 
besøkende gjennom 

livechat og videosamtale



Delta fra hvor som helst

Hold webinar og gå 
live med livestream

Norsk kundeservice



Gullmerke

E-post

Chat

Video

Videochat

Annonsefritt

Support

Ubegrenset brukerkontoer

Statistikk

Søk i brukerdatabasen

Prioritert synlighet

Premium stands

15.000 kr (eks. mva)
Gullstand



Sølvmerke

E-post

Chat

Video

Videochat

Annonsefritt

Support

2 brukerkontoer

Statistikk

Søk i brukerdatabasen

Prioritert synlighet

Premium stands

10.000 kr (eks. mva)
Sølvstand



Netfair tilbyr state of the art, digitale messeløsninger og er en erfaren leverandør 
med solide referanser fra næringslivet og det offentlige.

Netfair er stolt partner av Bygg Reis Deg 2021.

VI SKAPER TRYGGE, BRUKERVENNLIGE, 
INTUITIVE OG INTERAKTIVE DIGITALE MESSER 

MED UNIKT OG MODERNE DESIGN.

netfair.com | expobo.com
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