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Välkommen på mingel och prisutdelningar den 24 april.
Första mässdagen avslutas med ett gemensamt mingel
med besökare, talare, 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.
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.

Högintressant seminarium om teknik och scenografi.
”Hur använder man teknik och scenografi för att stärka
budskapet på event”
Hör Sidona Tesfai från IDG och Tess Hansson från Nine
Yards berätta om varsitt framgångsrikt case där man
löser utmaningar med hjälp av rätt teknik och scenografi
med en efterföljande panel bestående av personer från
olika delar av branschen.
Avslutas med en diskussion med talarna och Per Virving,
VD på Scenteknik ledd av Fredrik Placht Lundkvist som
producerar seminariet
Talare: Sidona Tesfai, Webbdagarna by IDG, Tess
Hansson, Nine Yards, TBC
Oskar Gillström, MCI Scandinavia.
Paneldelagare: Per Virving(VD,Scenteknik) och
moderator: Fredrik Placht Lundkvist
Seminarium den 24 april klockan 15.00 på LLBscenen.

Nytt företag måste synas
Atendi är ett nytt företag i branschen som
nu deltar för tredje gången på LLBmässan.
Hur viktigt är mässan för er och era kunder?
 Den är relativt viktig då det är en
gemensam mötesplats för kunder och
leverantörer. Vi är ett nytt företag i
branschen så för oss är det viktigt att vi
syns.
Vilken fråga är den hetaste inom er bransch
just nu?
 Vi är så breda så vi har inte någon
hjärtefråga. Dock händer saker otroligt

snabbt så det gäller att hänga med i
utvecklingen.
Varför ska besökarna stanna vid er monter?
 Inom entertainmentljus; AyrtonGhhibli,
en ny ljuststark ledarmatur för alla behov.
Inom film/TVLjus: ARRI Skypanel. Inom
ljud: Martin Audio
Utställare: Atendi
Monter: B05:30

SEMINARIEPROGRAMMET FÖR ALLA DAGAR UPPE NU!

Alla seminarier är 3045 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 epost
Läs hela programmet här »
Du bokar dina seminarier på via Seminariebokning för alla dagar här »

Fantastisk respons på investering

LLB är årets stora branschträff i Sverige och spelar
självklart en väldigt stor roll både för oss och våra
kunder. Man får en chans att träffas, något man tyvärr
sällan har tid och möjlighet till annars.
Det säger Eric Mann från Adapt, som ställer ut för andra
gången men som varit trogen besökare tidigare under
många år.
Vilka frågor är de hetaste inom er bransch just nu?
 Vi jobbar stenhårt med utvecklingen av våra
projektionslösningar. Vi erbjuder sedan några år
kompletta 4Klösningar och utvecklingen i det segmentet
är oerhört spännande. Vi har precis investerat i
kameraproduktion för att kunna erbjuda våra kunder en
äkta 4Klivelösning hela vägen.
 Vidare lägger vi mycket energi på ljusstarka LED
väggar för utomhusbruk och vi är speciellt glada över att
kunna erbjuda en helt ny produkt till sommaren 2018.
Genom fotbollsVM såg vi behovet av en smidig lösning för mobila storbildskärmar som tar lite
plats. Valet föll på en 9x5 m/45m2 knivskarp FullHD P4,8 LEDskärm i containerformat. LED
väggen hissas upp och fälls ut automatiskt och är redo att visa avsparken inom 30 minuter. Vi
har fått en fantastisk respons på investeringen och i kombination med kameralösningen kommer
vår LEDcontainer vara ett självklart val för de arrangörer som vill ligga i framkant och visa bild
utomhus.
Varför ska besökarna stanna vid er monter?
 Vi kommer visa upp vår Bematrix P3 LEDskin, man kommer få känna och klämma på Barco E2
med EC200kontrollern och testa en hel del innovativ projektionsmappning. Utöver det har vi
massa spännande planer, men vi vill såklart inte avslöja för mycket redan nu. Kom förbi och ta
en kaffe istället!
Utställare: Adapt
Monter: B04:32
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