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Enskilt största skyltfönstret mot branschen 
LLB-mässan är det enskilt största skyltfönstret mot branschen som finns och är en väldigt viktig
plats för oss att finnas på.
Det säger Mikael Collin på AVP Sales Scandinavia AB.
LLB-mässan 2018 blir den femte gången som företaget finns med bland utställarna. Och den är
viktig anser Mikael Collin.
- LLB Mässan är det enskilt största skyltfönstret mot branschen som finns och är en väldigt viktig
plats för oss att finnas på. Våra kunder har också en bra möjlighet att träffa representanter från
våra leverantörer och få en personlig fördjupad produktinformation.
Den hetaste frågan inom er bransch just nu?
- Det vi ser mest en diskussion om är ljudöverföring över IP-nät där vi saknar en tydlig
branschstandard även om vi börjar se vilken väg som tillverkarna börjar titta åt.
Varför ska besökarna stanna vid er monter?
- För att titta på produkter från Martin Audio, Atlas IED och Williams Sound – Hearing Hotspot.
Utställare: AVP Sales Scandinavia
Monter: B05:30

Framgångsrika kombinationer
Vilka är de verkliga möjligheterna när man kombinerar
olika AoIP-lösningar? Den frågan ligger i fokus på Luca
Giarolis seminarium ”AES67, Interoperabilitet i verkliga
applikationer”. Han kommer att presentera praktiska
lösningar för att framgångsrikt kombinera olika
standarder samtidigt som maximal redundans erbjuds.
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Dante, Ravenna, Livewire och andra Lager3 AoiP-
Protokoll kan nu arbeta tillsammans med AES67, öppen
standard för ljud över IP och ljud över Ethernet-
kompatibilitet. Men när redundans är ett måste kan vissa
hinder uppstå och det är praktiska lösningar som Luca
Giaroli vill visa. Han har över 25 års erfarenhet av
banbrytande tekniska lösningar. Han har en föreläsning
per dag. 

Se hela seminarieprogrammet här »

Certifiera dig under mässan 
LLB certifierar Ljud, Ljus och Bildinstallatörer!   Detta prov rör alla i branschen som kommer i
kontakt med den här tekniken, från installatörer, säljare och konsulter till dig som behöver
kunna felsöka och sköta utrustning på plats. Du kommer att kunna visa att du har de teoretiska
kunskaper som är en grund för att du kommer att klara av att leverera en bra installation av
Ljud, Ljus eller Bild i ett konferensrum av alla storlekar och mindre scener, skolor och teatrar. 
Kraven och frågorna har tagits fram av tre ledande branschspecialister; Per Sjösten för Ljud, Ulf
Sandström för Ljus och Benny Norling för Bild. När du klarat certifieringsprovet kommer du att få
ett diplom och en personlig elektronisk stämpel som du kan använda i dina mail, offerter m m.
Certifieringen kommer att gälla i 5 år. 

Hur gör du för att certifiera dig »

IT-integrationen den hetaste frågan 
IT-integrationen inom AV teknik. Integrera ljud, video och kontroll i gemensam plattform.
Samverka på enkelt sätt med olika fabrikat. Det menar Lars Wern, XL Audio (EM Nordic), är de
hetaste frågorna inom sin bransch just nu. LLB-mässan är något som företaget varit utställare
på alla gånger den arrangerats.
- Den är ett bra komplement till övrig marknadsföring. Viktigt att träffa många av våra
nuvarande och framför allt blivande kunder personligen.
Varför ska besökarna stanna vid er monter?
- QSC som representeras med både ”Live/Pro” divisionen för musiker, uthyrningsföretag, mm
och ”Systems” divisionen för AV installationer av många olika slag. Denon med heta produkter
för installation, DJ och proffsljud.
- RANE Beprövat fabrikat med nytändning och många fantastiska audio produkter i attraktivt
prisläge. Marantz Nytt sortiment med inriktning på kostnadseffektiva produkter för film och
DSLR-kamera. Countryman som kommer med nytt häftigt mikrofonsortiment.
- Vi kommer att ha produktspecialister från några av våra leverantörer, men även vår
Skandinaviska personal på plats.
Utställare XL Audio (EM Nordic)
Monter: B02:40 
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Ljud och doft - dimensioner
som kan ge känsla 
Bygga rum, kommunicera och skapa
upplevelser med funktion. Lexter berättar
om hur hörselsinnet och luktsinnet fungerar
och responderar till vår omgivning, och om
hur ljud och doft blir positiva dimensioner
och kreativa verktyg i miljöer och möten. Vi
visar även exempel på olika miljöer och
situationer där ljud och doft implementerats
för att ge känsla, bygga rum, kommunicera
och skapa upplevelser med funktion.
Föredrag 24 april klockan 11.00 på
LLBscenen. 

Seminarieprogrammet här »

Glöm inte bort vårt mingel 
Välkommen på mingel och prisutdelningar
den 24 april.
Första mässdagen avslutas med ett
gemensamt mingel med besökare, talare
och utställare och arrangörer i  Backstage Bar
i mässhallen Vi börjar mingla 17.30 under
minglet kommer  Bullen Awards delas ut till
minnet av Pontus ”Bullen” Lagerbielke. 
Hedersgäst och prisutdelare är artisten Eva
Dahlgren.  

Expoförbundets The Golden Square – årets
monter www.expodagen.se kommer likaså
att utses under minglet.  Alla som vill vara
kvar och mingla med branschen är välkomna
till Backstage Bar. 
Vi håller på till 19.30 

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.
LLB mässans hemsida, www.llbmassan.se
Hela seminarieprogrammet kommer att
publiceras senare i nyhetsbrev och på
hemsidan.
Seminarier för alla dagar, läs och boka här» 

Utställare LLB & Expodagarna

SEMINARIEPROGRAMMET FÖR ALLA DAGAR UPPE NU! 
Alla seminarier är 30-45 minuter långa om inte annat anges, samtliga är kostnadsfria.
Nya seminarier kan tillkomma upp till 7 dagar innan mässan. Håll utkik!
Vi reserverar oss för förändringar. Om sådana uppstår på ett seminarium du bokat kommer du
att informeras via e-post
Läs hela programmet här »
Du bokar dina seminarier på via Seminariebokning för alla dagar här » 
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