Exponera
din produkt
mitt i city!

PopUp Market är en attraktiv yta, mitt i city, där du
kan visa upp och/eller sälja dina produkter eller
tjänster. Du kan antingen hyra en viss yta till
ett fast pris eller dra nytta av fördelarna
med vårt kommissionsavtal. Vår personal på
Pick-Pack-Post sköter försäljning, drift och service!
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Fördelarna med PopUpMarket
Allt ingår
Vi hanterar löpande drift och service, och tar
samtidigt fullt ansvar för all Visual Merchandising
för ditt varumärke genom att hela tiden se över
och variera exponeringsytan.

Minimal insats
Du väljer själv hur stor exponeringsyta du vill ha och
betalar på så sätt aldrig för onödig yta. Du delar
dessutom personalkostnaderna med övriga koncept
på PopUp Market.

Din målgrupp är här
Den snabbt växande skaran som handlar online
hämtar sina paket på Pick-Pack-Post. Målgruppen
är alltså redan här. Exponera din produkt och
öka din försäljning!

Välj din
bästa säsong!
Vi har delat in bokningen
av PopUpMarket i fyra
säsonger; vår, sommar,
höst och vinter. På så sätt
kan du välja att exponera
dina produkter under
högsäsong för att sedan
dra ner på kostaderna
under lågsäsong.

Vinter

Vår

Höst

Sommar

Vårt kommisionsavtal

Ingen hyra – bara vinst
49% + 49% + 2%
Vårt kommisionsbaserade avtal innebär
att du inte behöver betala en fast månadskostnad för en viss yta utan istället delar
vinsten av försäljningen med oss. Du får
49%, vi tar 49% och resterande 2% går
till Splitgrid. Vi sköter exponering och
försäljning!

Våra fasta paket

Behöver du ännu större? Prata med oss så går det säkert att lösa.

Large

XL

7 995 kr/mån

12 995 kr/mån

22 995 kr/mån

Tre häng
eller
Två häng + ett bord

Fyra häng
+ ett bord

Stor yta med
fler än fyra häng
+ flera bord

Small

Medium

2 995 kr/mån

4 995 kr/mån

Ett litet bord
eller
Två små bord

Två bord
eller
Två häng + litet bord

XS

Låter det här som
något för dig?
Ta kontakt med
Alexandra Lindström
076-109 24 49
alexandra.lindstrom@dios.se

