Pressetjeneste
Kære udstiller,
Husk at benytte din deltagelse på VTM 2017 til at få omtale af din virksomhed i medierne både før, under og
efter messen.
Arrangørerne af messen vil løbende holde kontakt med alle relevante fag- og dagblade og vil foranledige, at
repræsentanter fra pressen modtager alt relevant materiale vedrørende messen.
Udstillere, der ønsker pressemateriale og produktomtaler videreformidlet til den relevante presse, kan
indsende dette til messens pressesekretariat.
1. Vi ved, at pressen tager rigtig godt imod det materiale vi sender til dem og vil derfor gerne opfordre til,
at I benytter jer af denne service
2. 80% af det materiale vi formidler til pressen - bliver rent faktisk publiceret
Få dine nyheder i pressen!
En væsentlig forudsætning for at dine nyheder kommer frem til pressen er, at du fremsender dit materiale til
vores pressesekretariat med de relevante oplysninger/informationer og illustrationer.
Sådan gør du:
Udvælg den eller de produkter, maskiner, udstyr eller cases, som er mest interessante blandt de nyheder, I vil
vise på jeres stand.
Beskriv produktet kort – det vil sige, hvilken type produkt/vare eller maskine/udstyr, hvad er nyheden, hvorfor
og hvordan.
Kort sagt. Fortæl hvilke tekniske/praktiske egenskaber produktet har, hvad det betyder for brugerne, hvilken
branche eller firmatype som især vil kunne drage fordel.
Hver omtale skal desuden som minimum indeholde: Firmanavn, standnummer og kontakt
Alle tekster skal fremsendes i Word!
Alle billeder skal leveres som - .jpg, .tiff eller .eps filer – og det skal tydeligt fremgå, hvor billedet hører til!
Send til messesekretariatet, kk@teknovation.dk
Vi glæder os til at modtage dit materiale og dette senest den 1. december 2016

Alt materiale modtaget inden den 1. december vil blive samlet og videreformidlet direkte til alle relevante medier og lagt
på messens hjemmeside. Materiale modtaget efter denne dato vil kun blive lagt på messens hjemmeside.

28. februar til 3. marts 2017
Odense Congress Center

