
Tack för din medverkan!

· Alla utställare har svarat att de tror att möteseventet kommer 
att leda till framtida bokningar.
· 80% av utställarna ger Mat & Möten betyget Utmärkt till 
Mycket bra resten ger det betyget Bra (20%).
· Övervägande del, 94%, har svarat att kvaliteten på besökarna 
var Mycket bra (59%) och Bra (35%). Ingen har svarat att 
kvaliteten var dålig.
· 70% av utställarna etablerade upp till 10 st nya affärs-
kontakter medan hela 30% av utställarna etablerade ny 
kontakt med fler än 10 st besökare.

· 99% av besökarna tror att de kommer samarbeta med någon 
eller några av utställarna framöver.
· Utställarna har fått betyget Mycket bra (49%) till betyget Bra 
(35%) gällande sitt engagemang gentemot besökarna. Resten 
har svarat Helt ok.
· De flesta besökarna uppger att de etablerade upp till 5 st 
nya kontakter på möteseventet och några anger upp att de 
etablerat upp till 10 st nya kontakter.
· 97% av besökarna ger Mat & Möten helhetsintrycket Bra till 
Mycket bra.

Nästan uteslutande alla utställare och besökare (ca 90%) har 
svarat att Mat & Möten arrangerades rätt tid på året, några 
har svarat Varken eller (10%).

Enkätsvar från utställare på Mat & Möten 27 januari 
på Münchenbryggeriet.

Enkätsvar från besökare på Mat & Möten 27 januari på 
Münchenbryggeriet.

Några uttalanden från utställarna:
· “Mässan var bra och vi vill nog gärna haka på igen.”
· “Det var toppen och personalen på plats var mycket 
proffsig också.”
· “Jag tycker återigen att ni lyckats fånga den lilla i det 
stora. Vi hade bra folk i vår monter.”

Några uttalanden från besökarna:
· “Jag gillar formen och storleken på mässan samt att det 
är begränsat antal inbjudna. Det går att man hinner prata 
med många och på det viset etablera bra kontakter.”
· “Fantastiskt trevligt och absolut rätt i tiden får event som 
planeras under våren och även hösten.”
· “Tack för en mycket väl planerad och genomförd mässa! 
Precis lagom stor, med perfekt mix av utställare och 
genomgående hög kvalitet!”
· “Tack! Det var jättetrevligt o inspirerande!”
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