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3 TRIN TIL ET GODT DESIGNMARKED



VELKOMMEN TIL FINDERSKEEPERS!
... og stort tillykke med din stand!

Vi har udviklet denne håndbog for at give dig de bedste forudsætninger for et godt marked, fra planlægning og 

forberedelse, til afvikling af markedet. 

Vi kommer bl.a. med vores anbefalinger til design af stand, promovering af din deltagelse og et par tips og tricks til, 

hvordan vi i fællesskab får den bedst mulige oplevelse sammen på vores næste designmarked.

Vi glæder os til at se dig!
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Overvej hvordan du bedst muligt kan bruge markedet til at promovere dit brand:

- Upload af materiale til FindersKeepers hjemmeside

- Promovering på sociale medier

- Invitér kunder, netværk og venner

UPLOAD DIT MATERIALE HER

Hvad vil du gerne opnå med din deltagelse?

Vores erfaring siger, at de standholdere der fokuserer på mere end blot salg får mest ud af markedet. Overvej derfor 

også at sætte mål på følgende parametre:



DESIGN DIN STAND
FØR MARKEDET

Hvordan indretter du din stand, så den fremviser dit brand og dine produkter bedst muligt og stadig inde for dit budget?

Vi har erfaret, at de stande der formår at skabe en helhedsoplevelse og et univers omkring deres brand ofte virker mere 

tiltrækkende på de besøgende.

PRODUKTPRÆSENTATION //

ATMOSFÆRE LAGERHÅNDTERING

BRAND ELEMENTER //

Overvej hvordan du lægger dine produkter frem. Er det nemt at overskue? 
Ser man de forskellige produkter ordenligt? Har du stillet for meget frem? 
Kan man se hvad dine ting koster? 

Er dit brandnavn tydeligt? Har du sørget for at besøgende kan tage et 
visitkort eller lign. med til at huske dig når de kommer hjem? Derudover 
kan det være en god ide, at have et eller flere elementer med, der gør dig 
nem at huske. F.eks.kunne du male dit bord i en farve. 

Du kan med få midler tilføje elementer, der er med til at iscenesætte /
style dine produkter og skabe den atmosfære du ønsker. De små ting kan 
gøre en stor forskel på, hvor “færdig” din stand visuelt ser ud. 

Store brune kasser og Ikea poser har ikke noget at gøre på din stand, så 
tænkt over, hvor du vil have dine lagervarer. Sørg for, hvis de står under 
dine borde, at de er afdækket godt, så man ikke kan se dem.



PROMOVER DIT BRAND //

SKAB GODE KUNDERELATIONER //

NETWORK MED 
ANDRE STANDHOLDERE //

UNDER MARKEDET

Vi anbefaler altid at have visitkort og andet materiale med dit 
brand liggende fremme på din stand. Samtidig kan det give rigtig 
god respons, hvis man f.eks. under markedet 
afholder konkurrencer eller giveaways, eller på anden måde ska-
ber incitament til at interagere med dit brand. 
På den måde husker de besøgende dig, og du kan forhåbentligt 
skabe loyale og tilbagevendende kunder for dit brand. 

En visuel flot stand, der præsenterer brand og produkter er det 
bedste udgangspunkt for at tiltrække kunder, men mindst ligeså 
vigtigt er adfærden af de, der bemander standen. De, der har 
størst succes, har fokus på at være imødekommende overfor 
gæsterne og undgår at sidde ned eller gemme sig bag bord, mobil 
eller laptop. Husk på at mange af gæsterne finder det spændende 
at møde menneskene bag brandet. 

Derudover er den direkte kontakt til slutbrugeren af dine produkter 
er en unik mulighed for at få feedback på dine produkter. Får du 
positive tilbagemeldinger? Hvad siger folk om produktet? Om 
prisen? Hvordan reagerer folk på din stand? Kan du se en forskel, 
hvis du ændrer på noget?

Tag en tur rundt på markedet og bliv inspireret af, hvordan de 
øvrige deltagende designere har indrettet deres stande. Tal 
med hinanden og del udfordringer og muligheder. Det er en god 
mulighed for dig at udveksle og sætte dig i kontakt med andre 
standeholdere.



EFTER MARKEDET

EVALUER DIN DELTAGELSE //

LAV OPFØLGENDE PROMOVERING //

FØLG OP PÅ NYE
KUNDERELATIONER //

Mandag efter markedet er afviklet, vil du modtage et 
evalueringsskema fra os. Her kan du komme med ris og ros samt 
gode råd til vores kommende markeder. 
Vi anbefaler også, at du evaluerer på din stand og din deltagelse. 
Fungerede dine tiltag som forventet, interagerede folk med din 
stand som du havde ønsket, og fik du værdifuld feedback til 
videreudvikling af dit brand og dine designs? 

En ting er, hvad man sælger under selve eventet, men der kan 
være meget at hente i eftersalg. Især for lidt dyrere varer, som folk 
ikke nødvendigvis impulskøber, er eftersalg vigtigt. Som nævnt, 
så sørg altid for at have visitkort eller lignende til at dele ud til 
gæsterne, få dem til at skrive sig op til nyhedsbrev, like din Face-
book side etc. Sørg for at det er nemt for folk at finde dig igen 
efter markedet og få på den måde udvidet din kundekreds – både 
hos forbrugere og professionelle.

Har du haft kontakt med besøgende, som var interesseret i at 
købe dine produkter? Eller med butikker, som gerne vil lægge en 
ordre på dine designs? Sørg for at følg op på dine nye kontak-
ter, og udnyt muligheden for at udbrede kendskabet til dig og 
dit brand! Skab mindeværdig oplevelse, følg op på den og blev 
husket.



HAR DU FLERE SPØRGSMÅL 
ELLER ET GODT RÅD? //

LÆS VORES SEKTION MED OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PÅ VORES WEBSITE, 
HER BESVARER VI BL.A. FØLGENDE SPØRGSMÅL:

// KAN JEG LEJE ET BORD, STOLE, BAGVÆGGE OG TØJSTATIVER?
// HVOR MANGE MÅ VI VÆRE PÅ MIN/VORES STAND?
// KAN JEG GIVE BILLETTER TIL KUNDER, VENNER OG BEKENDTE?

BOOKING@FINDERSKEEPERS.DK

WWW.FINDERSKEEPERS.DK
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FIND OS HER:
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