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Enkät besökare - Meeting X-press
Göteborg 2018

Detta är en sammanställning på enkätsvar från några av de personer som besökte Meeting X-press Göteborg.
Eventet bygger på ett speed-meetingkoncept, vid vilket besökarna sitter till bords och där representanter från de
medverkande anläggningarna byter bord för att träffa alla. Göteborgspremiären av detta event arrangerades efter
uttalat intresse från området och efter 2 års tidigare succé i Stockholm. Vi har erhållit enkätsvar från 87% av
deltagarna denna gång. Sammanställningen av enkäten innehåller således svar och kommentarer från dessa.

Vilket är ditt helhetsintryck av Meeting X-press?
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* Det här mötessättet var ypperligt, det gav mycket mer info och kontaktbildning än på mässor där
uppmärksamheten ska vara på väldigt många håll samtidigt. Att deltagarantalet blev markant mindre än planerat
blev i det här fallet bara en bonus då det blev one-on-one möten mellan kunder och aktörer. - Besökare

* Ett trevligt sätt att bekanta sig med både nya och gamla leverantörer. - Besökare

* Ett av de bästa event. Jag fick ut massor. - Besökare

Har du besökt våra mässor och event tidigare?

Ja, flertalet gånger: 29%

Ja, en gång: 14%

Nej: 57%

Hur skulle du bedöma följande om
evenemanget?
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Hur upplevde du eventets öppettider 07.20‑10.00?
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* Kanske lite tidigt men annars kanon! - Besökare
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Kvaliteten på anläggningarna
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* Olika kvalité på de som kom från anläggningarna. Man fick ut olika mycket beroende på hur de presenterade
stället. - Besökare
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Antalet anläggningar
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Tror du att ditt besök kommer att leda till
framtida bokningar på någon av de
medverkande anläggningarna inom de
närmaste 12 månaderna?

Ja: 93%

Nej: 7%

Stort tack för denna gång och på återseende 2019! // Action Fairs


