Boka en digital monter på Mänskliga Rättighetsdagarna!
Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter och besöks varje år
av tusentals personer som arbetar med och är intresserade av mänskliga rättigheter. För första
gången genomförs MR-dagarna helt digitalt och även utställningarna flyttar in i vår digitala plattform.
Vill du synas på vår digitala utställarwebb? Boka då en digital monter senast 28 februari.
Hur kommer den digitala montern att se ut?
Hela MR-dagarna kommer att flytta in i vår digitala plattform som tillhandahålls av Invite People. Här
kommer besökarna att kunna ta del av seminarier, nätverka och det är även här utställningarna finns
samlade. Se bifogat dokument för bilder på hur utställarwebben kommer att se ut för besökaren.
Observera att vår digitala plattform är under uppbyggnad och att utseendet kan komma att
förändras något för att förbättra användarvänligheten för våra deltagare.
Vad kostar en digital monter?
En digital monter kostar 8000 kr (momsfritt). Observera att bokningen är bindande och att ingen
återbetalning sker.
Vad ingår i den digitala montern?
 Chatta med besökare – både via text- och videochatt. Det finns en textchatt för montern som
alla besökare kan se samt möjlighet till text- och videochattar med enskilda besökare.
 Möjlighet att se när besökare klickar in i er monter i realtid.
 Möjlighet att designa och formge er utställarsida med er logga, bakgrundsfärg/bild etc.
utefter ett standardformat.
 Möjlighet att bädda in filmer, ladda upp dokument, rapporter, m.m. samt länka till externa
sidor.
 För er som arrangerar seminarier kommer dessa också finnas länkade på er utställarsida.
 Ta del av besöksstatistik.
 Leads-funktion; besökarna klickar i ”Kontakta mig” och ni får då en notifiering samt kan dra
ut lista med kontaktuppgifter.
 1 inlogg för monterpersonal (administrerar sidan och bemannar chatt, funkar också som
biljett till seminarieprogrammet)
 Ytterligare 2 digitala biljetter till hela seminarieprogrammet (personliga)
Ni bygger själva upp och administrerar er digitala monter. Vi kommer att tillhandahålla lathundar,
instruktionsvideor och ha webinarier så att ni kan ställa frågor och känna er trygga med hur systemet
fungerar.

Vilka tider är den digitala montern öppen?
Den digitala montern ska vara bemannad under forumet den 19-21 april under de tider då MRdagarna pågår. Den som bemannar montern får en notis när någon besöker montern så möjlighet
finns alltså att jobba med annat parallellt om så önskas.
Öppettider:
19 april: 10:00 – 17:00
20 april: 09:00 – 17:00
21 april: 09:00 – 17:00
MR-dagarnas digitala plattform inklusive allt program och alla utställningar kommer finnas tillgängligt
för besökare i tre månader efter MR-dagarna har avslutats. Besökarna kan då ta del av det material
som ni lagt upp i er digitala monter och kontakta er om de vill ha mer info. Livechattarna är dock
stängda.
Hur många besökare kommer vår monter att få?
Att besöka montrarna kommer som vanligt att vara gratis för besökare. Digitaliseringen öppnar upp
för att nå ut till nya och bredare målgrupper än vid ett fysiskt arrangemang. Att digitalisera Mänskliga
Rättighetsdagarna är dock nytt för alla inblandade. Vi vet inte hur högt besökstryck det kommer att
vara i era montrar. Men vi kommer att arbeta aktivt för att skapa flöden till utställningarna genom
uppmaningar, tävlingar, med mer. Precis som vid en fysisk mässa behöver ni dock vara kreativa och
era egna insatser för att locka besökare är avgörande.
Hur gör jag för att boka en digital monter?
Kontakta malin.slatis@mrdagarna.se för mer information om hur du bokar en digital monter.
Deadline för bokning är 28 februari.

