
Tack för din medverkan!

40 % utmärkt

5 % etablerade 
kontakt med 1–5 nya 
affärskontakter

Närmare 80 % svarade att de tror att City Meetings 
kommer leda till bokningar inom de närmaste 12 
månaderna, resten svarade kanske.

1. På frågan Vilket är ert helhetsintryck av City 
Meetings svarade:

Ingen valde alternativen mindre bra eller dåligt.

2. Tror du att mässan kommer att leda till 
framtida bokningar inom de närmaste 12 
månaderna?

3. Ungefär hur många nya affärskontakter 
etablerade ni på eventet?

45 % mycket bra

25 % etablerade 
kontakt med 6–10 nya 
affärskontakter

15 % bra

70 % etablerade kontakt 
med fler än 10 nya 
affärskontakter

4. 90 % av utställarna ansåg att kvaliteten på 
besökarna var mycket bra eller bra. 10 % svarade 
varken eller och mindre bra.

Enkätsvar från utställare på City Meetings 
Stockholm 24 april på 7A Odenplan.

Några uttalanden från utställarna:
· “Är mycket nöjd och tycker ni gör det bra. Extra 
plus för att ni alltid fixar fika och trevlig lunch till 
utställarna.”
· “Vi funderar och återkommer om vi kommer på 
något. Förvånande bra alltihop.”

· “Fick kommentarer från ett par besökare som 
tyckte att de inte hann med riktigt.”
· ”Mycket god lunch och skönt att få sitta ned.”
· “Om ni behåller era nischade mässor vilket är 
riktigt bra då kunden vet vad den får, annars faller 
konceptet.”

Utvärdering: Utställare   
City Meetings Stockholm 
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Tack för din medverkan!

45 % mycket nöjd

75 % etablerade 
kontakt med 1–5 nya 
affärskontakter

Nästan 75 % svarade att de tror att City Meetings 
kommer leda till samarbeten inom de närmaste 12 
månaderna, resten svarade kanske.1. På frågan Vilket är ert helhetsintryck av City 

Meetings svarade:

2. Tror du att ni kommer att samarbeta med någon 
av de som ställde ut på City Meetings inom de 
närmaste 12 månaderna?

3. Ungefär hur många nya affärskontakter 
etablerade ni på eventet?

40 % nöjd

20 % etablerade 
kontakt med 6–10 nya 
affärskontakter

10 % godkänt

5 % dåligt

5 % etablerade kontakt 
med fler än 10 nya 
affärskontakter

4. Runt 70 % av besökarna tillbringade mer än 2 
timmar på City Meetings och endast 8 % var där 
mindre än 1 timme.

5. Över 90 % anser att utställarnas engagemang var 
bra till mycket bra.

Enkätsvar från besökare på City Meetings 
Stockholm 24 april på 7A Odenplan.

Några uttalanden från besökarna:
· “Alltid lika trevligt med era små mässor. Gillar att 

det är småskaligt, man får mer tid att prata med 
utställarna. Gemenskap.”

· “Tyckte det var bra som det var. Synd att missa AW, 
vi var tvungna att åka tillbaka och jobba. Mycket 
trevlig dag, tack.”

· “Mycket bra central plats. Gärna någon 
förskjutning tidsmässigt av dagen, kan vara svårt 
att avsätta 2/3-dels dag alternativt hel dag.”

Utvärdering: Besökare   
City Meetings Stockholm 
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