
Tack för din medverkan!

30 % utmärkt

70 % svarade att de kommer samarbeta inom de 
närmaste 12 månaderna och resterande trodde att 
de kanske skulle göra det.

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

Ingen valde alternativet dåligt.

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

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

45 % mycket bra

20 % bra

5 % mindre bra

35 % av besökarna etablerade kontakt med fler än 
sex nya mötesföretag och resten etablerade 1-5 nya 
kontakter.

4. Över hälften av besökarna tillbringade mer än 2 
timmar på City Meetings.

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

Några uttalanden från utställarna:
· “Jag är väldigt nöjd med arrangemanget.”
· “Det var ett mycket bra event, känner mig så nöjd.”

· “Fler utställare är alltid bra även om de som var 
där i år var toppen.”
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Tack för din medverkan!

61 % svarade ja
39 % svarade kanske

Ingen valde alternativet nej.

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

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?

4. 89 % av utställarna ansåg att kvaliteten på 
besökarna var mycket bra eller bra resten svarade att 
kvaliteten var varken eller.

Ingen svarade mindre bra.

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

Några uttalanden från besökarna:
· “Mycket bra mässa, ser fram emot att vara med 
nästa gång igen!”
· “Jättebra! Bra kontakter! Inga gratisätare :-) Härlig 
lokal!”

· “Starta lite tidigare på dagen och placera inte 
föreläsning direkt vid öppning så man får lite mer 
tid med besökarna innan. Trevligt med serverad 
lunch, men det måste gå snabbt. Annars mycket 
bra upplägg.”
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Kanske

Ja

35 % utmärkt

45 % mycket bra

15 % bra

5 % mindre bra

Ingen valde alternativet dåligt.

70 % av utställarna etablerade kontakt med minst 
sex nya besökare och uppåt.


