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Har du alt klar til messen? 
 
Vi har lavet en tjekliste som hjælp til planlægningen af din messe. 
Der kan være nye ideer til at fremme dit messesalg og varer der kan hjælpe dig til en bedre messe. 
 
Produkterne på tjeklisten er varer, som typisk bliver brugt på messer.

Soopl Rejsestativ - Varenr.: 50255-02 
Markedets bedste rejsestativ til transport af kollektioner.
Velegnet til at køre til- og fra bilen, selv ved dårlig belægning. 

Tøj stativ - Varenr.: 1870-04
Smart sort tøj stativ til at præsentere dine varer ordentligt.
MUST HAVE til messen.

Display T- stativ - Varenr.: 2141-02
Ideel til at fremvise f.eks. tørklæder, tasker og lignende produkter på borde og podier.

HAPPY! bøjlestativ- Varenr.: 1312-02
Let bøjlestativ i krom her vist med tophylde. 
Fås også i sort

Sæt af oplægsborde - Varenr.: 50175
2 sorte eller hvide oplægsborde. 
Er smalle og kræver derfor ikke meget gulvplads..

4-sidet drejebar gondol - Varenr.: 70279
God til display af mange produkter på lille område.
Er med hjul så den let kan flyttes.

Vifte m/ 5 strømpeben - Varenr.: 5147-00
Ideel til display af flere strømper, strømpebukser og lange sokker i vinduer og på borde. 

Vintage damemannequin - Varenr.: 46410-00
Retro mannequin med stof på overdelen og bevægelige træ-arme.
Perfekt blikfang og præsentation i vinduet og på messestanden.
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Plast damemannequin - Varenr.: 99460-01
Let damemannequin i plast.
Uden hoved. Med fod- og lægspyd. Findes også som herremannequin
 

Kollektionspose (H 80 cm.) - Varenr.: 4121-04
Sort kollektionspose til beskyttelse af kollektioner.
Posen har snørelukning og passer til skjorter og toppe.

Sikkerhedshåndtag - Varenr.: 86318-15
Sikkerhedshåndtag til fastholdelse af bøjler ved et klik.
Bruges bl.a. med forsendelsesposer. Pakke med 500 stk.

Forsendelsesposer - Undgå beskidt tøj
Hvide forsendelsesposer til beskyttelse af bøjle-tøj.
Passer til ca. 10 bøjler med tøj. Pakke med 100 stk.

Konfektionsstang - Giver ekstra plads i bilen
Velegnet til bøjletøj og let at opsætte i bilen.
Kan let justeres til forskellige bil størrelser.

Flad Træbøjle - Varenr.: 39840
Træbøjle til display af skjorter, kjoler og nederdele.

K9 Steamer - Varenr.: 80061-00
Sørg for at tøjet er glat og pænt.
Hurtig til at varme op - giver flot resultat.

Showroom ringe - Varenr.: 4023
Lad jeres kunder få let overblik ved bestilling af varer.
Findes i mange farver. 

Gå gerne på opdagelse i vores webshop 
http://www.supersellers.dk/til-brancher-arstider/messe-messestande.html

Kom og besøg os i vores showroom og bliv inspireret.

... Alt sammen produkter der hjælper dig med at sælge dine varer...
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