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SÆLG DINE VARER TIL 120.000
KØBEKLARE GÆSTER I HUSET 
VI LAVER DIN STAND, SÅ DIN INVESTERING TJENER SIG IND OG ØGER DIT SALG 
- OGSÅ NÅR DU IKKE SELV STÅR PÅ STANDEN!

www.faustdyrbye.dk

http://www.faustdyrbye.dk/Udstillinger
http://www.faustdyrbye.dk
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FAUST DYRBYE ER 

HUSET’S 
STANDLEVERANDØR
 
 
 Hos Faust Dyrbye har vi over 20 års erfaring med at lave stande og ved hvad der skal til, når din  
 stand skal sælge din varer.

 Vi kender HUSETs udstilling og har både de udstillingssystemer og de kompetencer, der skal til, når  
 du skal have en ny stand – eller hvis du vil opdatere, den du har.                                                                                                                       

 
 
>> SE NOGLE AF DE FLOTTE STANDE VI HAR LAVET MED VORES KUNDER 
   KLIK HER ELLER GÅ PÅ WWW.FAUSTDYRBYE.DK

www.faustdyrbye.dk

Få op til 20% rabat!
Som udstiller i HUSET  

får du rabat på det  
udstillingssystem  

du bruger til din stand

Ring eller skriv til Jakob og hør hvilket system vi vil anbefale dig at bruge!  
Og hvad din pris bliver! 
 

Jakob Dyrbye
Tel: 31 68 24 24, jd@faustdyrbye.dk

http://www.faustdyrbye.dk/Udstillinger
http://www.faustdyrbye.dk/Cases
http://www.faustdyrbye.dk/Cases
http://www.faustdyrbye.dk
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VI HAR VÆRET VERDEN RUNDT OG FUNDET DE BEDSTE 

FREMTIDSSIKREDE 
UDSTILLINGSSYSTEMER
 
 

 

 
 
 
Uanset størrelsen, har vi et udstillingssystem, der passer til din stand. Og til dit budget. 
Alle vores udstillingssystemer er så fleksible, at du let og hurtigt kan opdatere din stand med nye produkter, nye messetil-
bud og spændende aktiviteter, der sætter skub i dine aktuelle kampagner og salgsindsatser. Og holder dit salg i gang  
- også når du ikke selv står på standen!

                                                                                                                      

>> SE VORES FANTASTISKE UDSTILLINGSSYSTEMER 
      KLIK HER ELLER GÅ PÅ WWW.FAUSTDYRBYE.DK

www.faustdyrbye.dk

http://www.faustdyrbye.dk/Udstillinger
http://www.faustdyrbye.dk/Udstillinger
http://www.faustdyrbye.dk/Udstillinger
http://www.faustdyrbye.dk/Udstillinger
http://www.faustdyrbye.dk
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SÆT SPOT PÅ DINE VARER! 

OG TRÆK ALLE HUSET’S
120.000 GÆSTER IND PÅ  
DIN STAND
Indretning, grafik og billeder på standen skal sætte dine varer og tilbud i det allerbedste lys. Vores grafikere ved præcist, 
hvad der skal til så gæsterne får øje på din stand, og hurtigt og let ser alle fordelene ved dine produkter og tilbud. 
   

  >> SE HVAD DU FÅR UD AF AT BRUGE VORES BUREAU 
         KLIK HER ELLER GÅ PÅ WWW.FAUSTDYRBYE.DK

www.faustdyrbye.dk

http://www.faustdyrbye.dk/Udstillinger
http://www.faustdyrbye.dk/Design
http://www.faustdyrbye.dk/Design
http://www.faustdyrbye.dk
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OPFØLGNING GIVER 

RESULTATER
 
 
Hurtig og præcis opfølgning på de gæster der har besøgt din stand, er afgørende for salgsresultatet.  
Det kræver to ting: At dine gæster giver dig de informationer, du har brug for!  
OG at du har en præcist planlagt fremgangsmåde for din opfølgning.

Vi har både gode ideer og digitale løsninger, der gør det let for dig at opsamle information om gæsterne.  
Og at tage kontakt med potentielle kunder med det samme.

   

                                                                                                                      

>> SE VORES LØSNING PÅ NEM OG SIKKER OPFØLGNING
      KLIK HER ELLER GÅ PÅ WWW.FAUSTDYRBYE.DK

www.faustdyrbye.dk

http://www.faustdyrbye.dk/Udstillinger
http://www.faustdyrbye.dk/Digitalt
http://www.faustdyrbye.dk/Digitalt
http://www.faustdyrbye.dk
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HAR DU SPØRGSMÅL?
TAG HELT UFORPLIGTENDE KONTAKT TIL OS, HVIS DU VIL HØRE MERE OM:

- Hvad der skal til, når din stand skal sælge dine produkter – selvom du ikke står på standen!

- Hvordan du hurtigt og let får bygget din stand – så den passer både til dine produkter, dine salgsaktiviteter og dit budget!

- Hvordan du bruger billeder og grafik – så din stand tiltrækker gæsterne og viser dem, hvorfor dine produkter er helt rigtige for dem!

- Hvordan din opfølgning let og hurtigt kan bringe dig tættere på et salg!

Ring eller skriv til os med det samme og få mere at vide om både stand, salg og opfølgning.

JAKOB DYRBYE FORTÆLLER GERNE 
MERE OM PRISER OG SYSTEMER, OG 
OM HVORDAN VI ARBEJDER  
SAMMEN OM DEN BEDSTE LØSNING 
TIL DIN STAND

Jakob Dyrbye - Kreativ direktør 
31 68 24 24
jd@faustdyrbye.dk

SIGNE BORUP FORTÆLLER GERNE MERE 
OM, HVORDAN DU PLANLÆGGER  
SALGSAKTIVITETER OG OPFØLGNING,  
SÅ DIN STAND SÆLGER DINE VARER

Signe Borup – Procesoptimering af messer og udstillinger 
31 68 24 31
sb@faustdyrbye.dk

mailto:jd%40faustdyrbye.dk?subject=
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Se flere cases på faustdyrbye.dk 

  Følg Jakob Dyrbye på Twitter @jdyrbye

  Følg Faust Dyrbyes LinkedIN gruppe 
  Face to Face Marketing Professionals

  Følg os på Facebook

Baltorpbakken 5-7  |  2750 Ballerup  |  faustdyrbye.dk 


