
Arrangeras av:

INBJUDAN 
VÄLKOMMEN ATT STÄLLA UT PÅ  

MÖBELMÄSSAN GÖTEBORG!

BELYSNING    INTERIÖR    MÖBLER INNE & UTE

20-22 SEPTEMBER 2018 
BANANPIREN 
GÖTEBORG

Var med som utställare på premiären av 
Möbelmässan Göteborg, Sveriges nya mötesplats  
för möbel-, interiör- och belysningsbranschen!

www.mobelmassan.com



Under två dagar välkomnas fackbesökare från butiker, 
e-handlare och inredare och den sista dagen bjuds även 
allmänheten in. På premiärkvällen blir det ett stort mässparty 
dit alla i branschen är välkomna.

Är du importör, leverantör eller producent av hemmöbler, 
belysning, interiör eller utemöbler är Möbelmässan rätt forum 
att ställa ut på. Mässan riktar sig främst mot en fackpublik 
(torsdag-fredag) så som butikschefer, inköpare,
e-handlare, inredare m.fl. men även mot allmänheten (lördag).

BANANPIREN 
Mitt i Göteborgs centrum, i det växande Frihamnen-
området, ligger Bananpiren som är lätt att ta sig till med 
bl.a. regelbundna färjor som kommer att sättas in från Lilla 
Bommen på centrumsidan. 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.
 
MÄSSFEST – PIER PARTY
Ta med kollegor och kunder på vårt Pier Party efter den första 
mässdagens slut. Det kommer att finnas plockmat, drinkar 
och bra musik – ett toppentillfälle för mingel och trevlig 
samvaro. Mer information om festen kommer!

 

FÖRMÅNLIGT BOENDE
Vi har reserverat ett antal rum till mässpriser på några hotell 
med bekvämt avstånd till Bananpiren. Detaljerad information 
kommer senare.

BOKA PLATS
Vi erbjuder utställningsyta till ett pris av 750 kr ex moms 
plus en anmälningsavgift på 2900 kr ex moms. Ju tidigare din 
anmälan kommer in desto större möjlighet har du att du få 
den placering du helst vill ha. Ange på blanketten i vilken typ 
av hall ni föredrar att stå.
Kajskjul 105: Den största hallen med ”rå industrikänsla”. Här 
kommer bl.a. ett café byggas upp.
Paviljongerna: Tälthallar med uppbyggt golv och glasväggar 
som ger naturligt dagsljus.

Monterväggar, matta, belysning och annan utrustning samt el 
och internet kommer att erbjudas av våra partnerleverantörer. 
Mer information om dessa kommer senare.
 
KONTAKT
För bokning eller frågor om bokning, vänligen kontakta  
Anna Weilemar, anna.weilemar@bramassor.se,  
+46 (0)739 581353.
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VAR MED FRÅN BÖRJAN OCH STÄLL UT PÅ  
MÖBELMÄSSAN I GÖTEBORG

Den 20-22 september är det premiär för Möbelmässan Göteborg som presenterar de senaste nyheterna 
och trenderna inom möbler och belysning. Äntligen får Västsverige en egen höstmässa med fokus på 
belysning, interiör samt möbler inne och ute, en satsning av mässarrangören BraMässor i samarbete med 
MIBO, Möbel- och interiörföretagens branschorganisation. 


