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Besökarna gillade Entreprenad Live,
gjorde affärer och kommer tillbaka
Nio av tio av besökarna på Entreprenad Live 2018 i Göteborg tyckte det var
en bra mässa.
Det visar intervjuundersökningen som genomfördes av det oberoende
undersökningsföretaget Fairlink under mässdagarna.
- Det är fantastiska siffror. Vi märkte av den positiva stämningen redan under
mässdagarna och undersökningen bekräftar intrycket, säger arrangerande
Peter Eriksson från Entreprenad Live.

- Det visar att vi och utställarna lyckats skapa en mässa med stort värde för
besökarna.
De flesta av besökarna kommer från Västsverige. En majoritet besöker ingen
annan mässa under året.
- Flertalet som besöker mässan sitter i beslutsfattande positioner och har
stort inflytande över inköpsbesluten, säger Peter Eriksson.
En fjärdedel av besökarna uppger att de har begärt eller kommer att begära
offert under mässdagarna. Hälften av besökarna tror att de inom det närmsta
året kommer att köpa eller föreslå köp av någon produkt de sett på mässan.
- Det blir bra affärer och även om det inte blir till affär så uppger många att
de skapat nya affärskontakter under mässan.
När mässdeltagarna ombeds lista Entreprenad Lives styrkor så uppskattar de
mest att det är en geografiskt närliggande och komplett mässa där det ges
möjlighet att prova maskiner.
- Det är precis det vi velat skapa – en komplett, regional mässa med de bästa
förutsättningarna för provkörning, säger Peter Eriksson.
- Nio av tio uppger att de troligtvis kommer tillbaka till Entreprenad Live
nästa gång mässan arrangeras i Göteborg och det är ju det bästa betyg man
kan få, säger Peter Eriksson.

Undersökningen i siffror
Fairlink intervjuade 300 besökare.
Vilket betyg sätter du på Entreprenad Live avseende helhetsintrycket?
- 90 % svarade Bra eller Mycket bra. 0 % svarade Dålig eller Mycket dålig.
Är du intresserad av att besöka Entreprenad Live i Göteborg även nästa gång?
- 91 % svarade Absolut eller Troligtvis.
Vilken funktion i beslutsfattandet har du gällande inköp av tjänster/produkter
som visas på mässan?
- 72 % svarade att de beslutar eller påverkar inköp.
Var ligger din arbetsplats?
- 81 % svarade Västra Götaland.
Har du eller kommer du att köpa eller föreslå köp, inom de närmsta 12
månaderna av produkter/tjänster du sett på mässan?

- 55 % svarade Säkert eller Troligtvis.
Har du/kommer du att knyta nya affärskontakter på mässan?
- 54 % svarade Ja eller Kanske.
Besöker du någon annan fackmässa i år?
- 75 % svarade Nej.

Entreprenad Live är regionala mässor för entreprenad, mark- och grönytor
samt bygg- och anläggningsbranschen
Entreprenad Lives idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom
bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad och bestående av
utställning, provkörning, seminarier och upplevelser.
Målet med Entreprenad Live är att skapa förutsättningar för bra affärer och
nya marknader genom inspirerande möten och relationer. Målet når vi genom
starka partnerskap, samverkan med branschen och stor lyhördhet för
kundernas behov och önskemål.

