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99%  kommer for at blive inspireret og følge med i udviklingen.

96%  kommer for at se nyheder i branchen. 

90%  kommer for at møde samarbejdspartnere/forretningsforbindelser.

60%  kommer med henblik på fremtidige investeringer. 

85%  vil besøge messen igen

80%    private / 20 % offentlige

Danish Security Fair er Danmarks nye fagmesse, der præsenterer de nyeste teknologier inden for 
elektroniske og mekaniske produkter og systemer til sikring af mennesker, bygninger, områder og 
data. Her står sikkerhed øverst på dagsordenen og er stedet, hvor man skaber stærke kontakter og 
gør forretning. 

SES VI TIL DANISH SECURITY FAIR?

FAGMESSE MED ET HØJT NIVEAU
Sikringsbranchen udvikler sig ekstremt i for-

hold til det digitale, det globale og nye trusler. 

Derfor er der behov for et fælles forum, der sæt-

ter fokus på fremtidens løsninger under et og 

samme tag. Via et stærkt konferenceprogram 

sætter messen bl.a. spot på risici og muligheder 

ved digitaliseringen og Internet of Things.

HVEM UDSTILLER
Et fælles forum af rådgivere, producenter, gros-

sister og installatører inden for sikringsbran-

chen. Danish Security Fair samler aktørerne for 

sammen at rådgive og præsentere de besøgen-

de for fremtidens sikringsmuligheder.

MASSIV MARKEDSFØRING 
Danish Security Fair markedsføres målrettet 

igennem relevante medier, annoncer, direct 

mails, dagspresse og på messens hjemmeside.

MESSE C’s presseteam sikrer omtale i medierne 

før, under og efter messen. 

KONFERENCEPROGRAM OG UD-
STILLERS TALETID:
På konferencescenen kan de besøgende høre 

om nye trends, produkter og muligheder. Vi 

indbyder eksperter og debattører til at drøfte 

inspirerende og aktuelle emner. 

De besøgende på Danish Security Fair er beslutningstagere og nøglepersoner fra sikringsbranchen. 
På Danish Security Fair 2018 havde hele 74,7% af de besøgende beføjelser til at foretage indkøb på 
vegne af deres virksomhed.

 
De besøgende på 2018 messen deltog blandt andet af følgende årsager: 

MØD KUNDERNE

MEKANISK SIKRING VAGTER OVERVÅGNING BRANDSIKRING

FACTS

ELEKTRONISK SIKRING



www.DanishSecurityFair.dk

DU TILBYDES
• Fri parkering

• Kaffe/te under messen

• Fri WI-FI

• Opbevaring af tomgods under messen ub.

• Webshop for bestilling af tekniske ydelser

• Konkurrencedygtige priser

• 100 års messe-erfaring og professionel 

  afvikling

• Engageret og opsøgende salgsafdeling 

• Kreativ og erfaren marketingafdeling

• Måske landets bedste messe-forplejning 

STANDPRISER
9-30 m2*  kr. 945,- pr. m2.

Fra 31 m2 kr. 795,- pr. m2.

*Stande op til 30 m² leveres med opbygning 
af standvægge mod nabo og skiltefrise på 
åbne sider.

Tekniske ydelser som eksempelvis el, lys og 
tæppe bestilles særskilt. Kig i webshoppen 
på: www.messec.dk/messe

TILMELDINGSGEBYR
Tilmeldingsgebyr kr. 2.645,- pr. udstiller.

Tilmeldingsgebyret inkluderer personale- og 
udstillerparkeringskort, optagelse i messens 
katalog, og oversigtskort på messen samt 
link fra www.DanishSecurityFair.dk til egen 
hjemmeside.

Tilmeldingsgebyret er obligatorisk for alle 
udstillere. 

ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS.

ÅBNINGSTIDER
28. august 2019    kl. 09.00 - 17.00
29. august 2019    kl. 09.00 - 16.00

BESTIL DIN STAND NU
Book din stand på 

www.DanishSecurityFair.dk eller kontakt:

Projektleder
Charlotte Buus
cbu@messec.dk 
Tlf. 2777 0046 

Projektkoordinator
Michelle S. Allman 
ma@messec.dk 
Tlf. 2777 0035

Vestre Ringvej 101   I   7000 Fredericia      

+45 7592 2566    I    www.messec.dk

ARRANGØR:


