
Nyskaparen för nya projekt
I samband med LLB-mässan delas också LLB
Awards ut. Priset för Bild 2016 gick till Peter
Bengtsson, Balken AB, ”för ett nyskapande
arbete med bildlösningar med nya Beck”. 
- Det kändes väldigt hedrande att få priset,
säger Peter.
Peter har också jobbat med Bron och även
där lyckats med att låta bilden stödja en
stark och trovärdig nordisk berättarkonst. 
2016 fick du LLB Award bland annat priset
för ditt nyskapande arbete med bildlösningar
för Beck och Bron. Är det något som du
fortfarande är involverad i? 

Läs mer om Peters projekt »
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Dags att nominera till LLB Awards 
Nu är det hög tid att nominera välförtjänta pristagare av LLB Awards och Bullen Awards!
LLB Awards ska delas ut i samband med LLB-mässan 24-26 april på Stockholmsmässan.
Nomineringar med en kort motivering ska skickas till llb@branschkansliet.se senast den 31
mars.
Kriterierna för LLB Awards (gäller alla 3 kategorier): 

Läs mer om hur du nominerar »

Den viktiga personliga kontakten
Den personliga kontakten med olika leverantörer. Det
anger den flitige besökaren Johan Thellman, AV Manager
på Stockholm Waterfront, som en av de viktigaste
orsakerna till att han inte vill missa LLB-mässan.
Varför är det viktigt för dig att besöka LLB-mässan?

- För att se vad svenska leverantörer tar hit av allt nytt
som kommer och träffa kollegor.
Tycker du att mässan motsvarar dina krav?
- Ibland och ibland inte, har varit lite ojämn, men den
personliga kontakten med de olika leverantörerna är
viktig.
Vad är det som du speciellt är intresserad av?
- AV-teknik, så det är ju allt, och hur man kan synka alla
dessa system på enklaste sätt.
Är det något som du saknar?
- Mer kurser på hur man kan använda olika system –
ljud, ljus och bild - lite oberoende av leverantör och
fabrikat. 
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Registrera dig här 
Välkommen till Ljud, Ljus och Bildmässan
och Expodagarnas besöksregistrering.
LLB Expo och Expodagarna 2018 är en
fackmässa med fri entré, det enda du
behöver göra är att registrera dig. Ange den
registreringskod som står på din inbjudan.
Har du ingen inbjudan, ange koden: EXPO18

Klicka på länken för registrering

Utställarlistan 
Här hittar du utställarna, listan uppdateras
ständigt.

Hela seminarieprogrammet kommer att
publiceras senare i nyhetsbrev och på
hemsidan. 

Utställare LLB & Expodagarna

Leverera komplett och fungerande lösning 
För oss är viktigaste att vi kan leverera en komplett och väl fungerande lösning, med allt från
kamereror, videomixers, monitorer, recorders och streaminglösningar, allt tillverkat av
Datavideo.
Det säger Johan Otterström, VD/CEO, på DracoSystem Sweden AB. Nu ser han fram emot att få
visa upp alla nya produkter som distributör för Datavideo i Sverige.
- Vi ser mässan som ett perfekt tillfälle för våra existerande och framtida kunder att kunna se
och känna på alla nya produkter från Datavideo.
Varför ska besökarna stanna vid er monter?
- För att se allt från våra populära konverters, teleprompterlösningar för alla typer av kameror
från Datavideo etc. Men kanske framförallt vår världsunika portabla videomixer Datavideo HS-
1500T med stöd för HDBaseT där vi kan ansluta upp till tre PTZ robotkameror med en enda
nätverkskabel. Förutom att vi kan växla mellan kamerorna, så kan vi även styra alla funktioner
direkt från kontrollpanelen.
Utställare: DracoSystem Sweden AB 
Monter: B08:50 
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