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  BELYSNING   

  INTERIÖR
  MÖBLER INNE & UTE

>> Registrera dig kostnadsfritt på www.mobelmassan.com

INBJUDAN



Nu är det dags för Möbelmässan Göteborg att slå upp portarna för första gången. 
Välkommen att ta del av ett brett produktutbud och de allra senaste nyheterna och 
trenderna med fokus på hemmiljö. Gör affärer på plats eller planera för framtida 
inköp. Nätverka med leverantörer och kollegor. 
På kvällen kan du fortsätta umgås på vår trevliga mässfest. Du som jobbar med 
belysning och/eller möbler och är butiksägare, e-handlare, inköpare eller inredare 
vill inte missa premiären av Möbelmässan Göteborg!

Vi är stolta över att få presentera våra utställare! 
För vår utställarlista som uppdateras kontinuerligt, se www.mobelmassan.com  
> För besökare > Utställare.

Välkommen till  

Möbelmässan Göteborg
– belysnings-, interiör och möbelbranschens nya mötesplats!



Missa inte vårt Pier Party efter den första mässdagens slut. Det kommer att finnas 
plockmat, drinkar och härlig livemusik – ett toppentillfälle för mingel och trevlig 
samvaro med kunder och kollegorna i branschen. Festen börjar direkt efter mässans 
stängning på torsdagen och fortsätter så länge vi önskar.

På scen: Haaks, som är ett av Sveriges mest populära och anlitade 
underhållningsband. Haaks spelglädje och förmåga att alltid ge 100% är deras 
signum. De har flera hundra låtar i sin repertoar och kommer ge sitt yttersta för att 
alla ska få en härlig musikupplevelse.

Varmt välkommen att festa med oss!

(Festen är öppen endast för er som arbetar i branschen).

Mässfest – Pier Party!



Möbelmässan Göteborg hålls på 
Bananpiren
Mitt i Göteborgs centrum, i det växande 
Frihamnenområdet, ligger Bananpiren som är lätt 
att ta sig till med bl.a. regelbundna kostnadsfria 
färjor från Lilla Bommen. Det finns också ett stort 
antal parkeringsplatser på Piren. Bananpiren har 
använts för en mängd populära och prestigefyllda 
evenemang så som STCC, Way Out West och Volvo 
Ocean Race.

För mer information om hur du tar dig till 
Bananpiren hittar du på www.mobelmassan.com  
> För besökare > Resa och boende.

Bekvämt boende
Vi kan erbjuda förmånliga mässpriser på Scandic Europa och Scandic No 25 som ligger i 
centrala Göteborg med gångavstånd till färjan som tar dig till Bananpiren. 

Vill du hellre bo på Hisingesidan finns också Scandic Backadal som alternativ. Se 
bokningskod och information om hur du bokar på www.mobelmassan.com > För 
besökare > Resa och boende.

 

PLATS 
Bananpiren, Frihamnen 
Lokaler: Kajskjul 105 samt 
paviljonger

 

REGISTRERING 
Registrera dig och skriv  
ut din namnskylt i förväg på  
www.mobelmassan.com

DATUM OCH TIDER 
Öppet för branschen den 20-22 september: 
Torsdag 20 september: 10.00-18.00 
Pier Party kl. 18.00 till sent 
Fredag 21 september: 10.00-17.00 
Lördag 22 september: 11.00-17.00

Öppet för privatpersoner: 
Lördag 22 september: 11.00-17.00

Det är kostnadsfritt att besöka mässan.

www.mobelmassan.com
Arrangeras av:

  BELYSNING   

  INTERIÖR
  MÖBLER INNE & UTE

Möbelmässan – snabbinfo


