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Følg med og læs mere 
på monitorexpo.dk

Skandinaviens største AV-messe
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“

“

Få kontakt 
til slutbrugere og 
beslutningstagere!

Tal om udstillere 
og besøgende

Besøgende

stigning på 8,1%

3.306
udstillere

stigning på 22%

108

var nye besøgende

havde ikke deltaget på 
MonitorExpo før

1.831
besøgende

har besøgt MonitorExpo én 
eller flere gange tidligere

1.475

Hvem besøgte 
MonitorExpo 2016?

46,2%
af de besøgende er 
beslutningstagere 
på indkøb af udstyr

33,8%
af de besøgende 
påvirker beslutningen 
på indkøb af udstyr

Andre 
besøgende

20%

Kim Larsen, Dronevolt:  

Jeg har været til masser af messer i branchen, både Nürn-
berg, Amsterdam og Las Vegas. MonitorExpo er noget af det 
bedst organiserede, jeg har set. Alt var super professionelt. 
En super oplevelse. Venlige folk. God stemning i mødet med 
de andre udstillere. Vi har allerede booket stand til Monitor- 
Expo i 2018.”

Torben Aalykke, direktør, Nordic Pro Audio:

MonitorExpo 2016 var en fed oplevelse. 
Det er ikke så meget de nyheder, vi har 
med, men muligheden for at netværke med 
kunder og kolleger i branchen. Vi havde en 
lydvogn med, og den tiltrak både kunder og 
kolleger. Det er ikke muligt at måle direkte 
på salget, men jeg tror, at vi har skubbet til 
et par beslutninger, der allerede var på vej. 
Vi har fået udvidet vores kontaktflade. Og 
så kan du jo prøve at vende den om: Hvis du 
ikke er med på Expo, sker der helt sikkert 
ingenting.”

SC Sound, Lars Bruun Jensen, direktør:

MonitorExpo er over de sidste seks år blevet den begivenhed, 
der samler hele branchen, og hvor kunderne prioriterer at 
komme. Det er dejligt, at vi kan lave sådan noget på dansk 
jord. Vi har haft succes med vores deltagelse hver gang. Jeg 
er overbevist om, at det hænger sammen med, at branchen 
bakker så bredt op, som den gør. Det giver kunderne noget at 
komme efter.”

“
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“

På MonitorExpo har du mulighed 
for at møde beslutningstagere og 
slutbrugere fra bl.a.:

Mediehuse
produktionsselskaber
post-production virksomheder
lyd- og filmstudier
teatre
udlejningsvirksomheder
uddannelsesinstitutioner
koncert-, event- og spillesteder
hoteller
kulturhuse
konference- og eventsteder
museer
kommuner og regioner

Og derudover møder du også:

Indkøbs- og IT-chefer i Top 1000 virksomheder
film- og videofotografer
Rådgivende ingeniører
Arkitekter

AV Support satsede i 2016 med en stor 
markedsstand fyldt med varer og med en åben 
sportsvogn som trækplaster. 
Indehaver Martin Lindegaard, AV-Support:

Man skal sørge for at være synlig, men så får 
man også, hvad man kommer efter. For os 
handler det især om netværk og kontakt, og 
et af de værdifulde resultater i år var en større 
kontaktflade til universiteter og læreantalter. 
For at sige det kort, så havde vi en god 
Expo-oplevelse med flere besøgende, end vi 
havde turdet håbe på.”

AV CENTER Odense er kundernes allround av-partner 
med både salg, installation, undervisning, og udlej- 
ning. AV CENTER viste derfor ikke produktnyheder, 
men inviterede indenfor på en hyggelig kaffebar med 
egen barista. Og det virkede, konstaterer marketingchef 
hos AV CENTER Odense, Morten Olesen:

Når en af vores gæster spurgte til et bestemt produkt, 
så var de fleste af vores leverandører til stede på 
messen, og så fulgtes vi med dem over til den pågæl-
dende leverandør.”

“Vores stand lå også det helt rigtige sted, tæt på kon-
ferencescenerne. På den måde fik vi rigtig meget ud 
af vores tilstedeværelse, og vi har allerede sikret os en 
god plads på den næste MonitorExpo i 2018.”

“
Dansk AV Teknik, Thorkil Zeuner:

Jeg har deltaget i branchemesser i 40 år, så jeg har et sammenlignings-
grundlag. MonitorExpo er en fin messe, og den har formået at samle 
hele branchen. MonitorExpo 2016 var positiv for os, da vi netop havde 
fået forhandling af microport-systemet, Saramonic. Det er den første 
microport på markedet, som arbejder med to sendere til en modtager. 
Vi havde lavet en lille smule markedsføring i forvejen, men på Expo 
kunne folk få nyheden i hænderne, og så gik det ellers stærkt.”

“
Mads Nørskov, indehaver Imago Sonas:
  
MonitorExpo 2016 var en rigtig god 
oplevelse. Både for os som virksomhed 
og for de leverandører, vi havde med. 
På messen mødte vi mange af vores 
kunder, som er AV-forhandlere rundt 
i Danmark. Vi fik også talt med rigtig 
mange af slutkunderne, som vi normalt 
ikke møder.  Vi brugte også messen til at 
lave et arrangement sammen med vores 
leverandører og forhandlere. Det skaber 
tættere bånd. Vi valgte også at være en 
del af det omfattende konference- 
program. Dér ramte vi nogle kunder,  
som ikke normalt ville komme forbi 
vores forhandlere. Vi har allerede signet 
op til MonitorExpo 2018.



52% 18% 44% 79% 55%

brugte Monitor-
Expo 2016 som 

beslutningsgrun-
dlag for indkøb

brugte Monitor-
Expo 2016 til 

indkøb

af de besøgende 
var på Monitor-
Expo 2016 for 
at skabe nye 

kontakter

besøgte Monitor-
Expo 2016 for at 

se nyheder

brugte Monitor-
Expo 2016 til at 

netværke

Formål med dit besøg 
på MonitorExpo 2016

18,3%
Billede

16,8%
AV

14,5%
Broadcast

14,3%
Lyd

9,9%
Teknik & installation

6%
Lys

20%
Andet

Interesseområder

Mere info

Er du interesseret i at udstille 
på MonitorExpo 2018?

Så kontakt os på 7020 9838 
og hør mere om de mange 
muligheder.

sportshaller

teatre

folketinget

kriminalforsorgen

av-installatører

transportbranchen

beklædningsbranchen

spillesteder

museer
studerende

kursus- og konferencesteder

fotografer lokal-tv-stationer

crossmedia virksomheder

servicebranchen

kommunikationsfirmaer

streaming udbydere

ingeniørvirksomheder

motionscentre

kommuner

kirker

folkeskoler

idrætsklubber
konsulentvirksomheder

shipping

medier

internetportaler

industri

it-virksomheder efterskoler

el-installatører

bilbranchen

detailhandel
eventfirmaer

videoproducenter

orkestre
gymnasier

biblioteker

arbejds-og medlemsorganisationer

regioneruddannelsesinstitutioner

højskoler

sikringsbranchen

ambassader

tv-stationer

ejendomsselskaber

mediehuse

finansielle branche

kulturhuse

forlystelsessteder

internet- og fiberleverandører

universiteter

sygehuse

udlejning

musik

hoteller

politi og forsvar

filmproduktion

postproduktion

festivaler

freelancere

produktionsselskaber

filmselskaber

reklamebranchen

medicinalbranchen

Her kommer de 
besøgende fra:

Kim Odderskjær Hansen, direktør
kim@monitor.dk

Birgit Waltenburg
birgit@monitor.dk

“
Stig Meyer Jensen, direktør 
Light Partner: 

Det er en god oplevelse at være 
på MonitorExpo. Her er mange 
aktører og mange relevante 
kunder. Både udstillere og 
gæster dækker et bredt spekter 
inden for både, AV, broadcast og 
teater, og messen er rimeligt fint 
besøgt. Light Partner kom hjem 
fra MonitorExpo 2016 med 
mange salgsleads, som også 
førte til salg efterfølgende. Og så 
synes jeg, at messen har skabt 
en god branchesamhørighed, så 
vi har en god tone i branchen.”

Interesseret i en stand? Ring til Kim på 7020 9838


