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Ljud Ljus Bild Mässan och - GastroNord
Ljud Ljus Bild Mässan, arrangeras 24-26 april och för första gången har mässan ett samarbete med
GastroNord. Professionella inom ljud, ljus, bild och AV branscherna kan inte bara ta del av de
senaste produkterna, tjänsterna och lösningarna bland kollegor och kunder, nu kan restauranger
och konferensanläggningar också få en inblick av den senaste tekniken för att lyfta sin verksamhet.
Ljud Ljus Bild Mässan växer ytterligare sedan den senast arrangerades 2016.
-

Mässan är redan betydligt större än senast 2016 och intresset är fortfarande stort och nya
utställare kommer in hela tiden, säger Bo Magnusson från BraMässor, som tillsammans med
LLB-föreningen står som arrangörer.

Årets mässa, som samlar tusentals fackbesökare, blir den 15:e i ordningen.
-

Som alltid kommer vi att leverera ett högintressant och aktuellt seminarieprogram och 2018
kommer vi dessutom att presentera flera nyheter, säger Bo Magnusson.

Ljud Ljus Bild Mässan kommer nämligen att samarbeta med GastroNord och Expoföreningen i år.
GastroNord är nordens ledande mässa för restaurang- och hotellbranschen och arrangeras parallellt,
vilket gör att mässans utställare får en möjlighet till direktkontakt med slutkunder.
Expoföreningen bidrar med en egen yta i mässhallen, Expodagarna, som riktar sig till utställare och
monterbyggare och alla som har koppling till mässor, events och andra typer av evenemang.
2016 hade vi sammantaget närmare 60 seminarier och workshops under de tre dagarna.
Utställarkvaliteten har alltid varit hög på mässan och 2016 exponerade 90 utställare med många fler
varumärken, nyheter och lösningar i uppbyggda miljöer där man kunde prova och testa deras
produkter. 2018 blir mässan betydligt större, säger Bo Magnusson.
Ljud ljus Bild Mässan och Expodagarna arrangeras på Stockholmsmässan 24-26 april i hall B och har
öppet varje dag 10-18. GastroNord arrangeras 24-27 april på Stockholmsmässan i hall A.
För mer information om Ljud Ljus Bild Mässan och Expodagarna och presskreditering till mässan
kontakta Bo Magnusson på 0703323390 eller på bo.magnusson@bramassor.se. Vill du ha kontakt
med LLB-föreningen kontakta VD Mats Holme på mats.holme@branschkansliet.se.

