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Välkommen att ställa ut på 
höstens stora mötesplats för den 
nordiska möbel-, inrednings- och 

belysningsbranschen

UTSTÄLLARINBJUDAN



Den 27-28 augusti 2019 är det dags igen för Sveriges ledande leverantörer av möbler, inredning och 
belysning att visa upp det senaste och bästa ur sitt sortiment med fokus på hemmiljö för en dedikerad 
fackpublik. 

Nu flyttar vi till Svenska Mässan vilket ger mässan ett lyft 
och där vi kan bli ännu proffsigare och större. Äntligen 
etableras en mötesplats på hösten för den nordiska 
möbel- och belysningsbranschen! 

Vi satsar i år extra på segmentet inredning och interiör och 
vi bjuder speciellt in butiker med fokus på dessa områden. 
Möbelmässan Göteborg består av två fackdagar och en 
stor fest efter den första mässdagen då alla i branschen är 
välkomna.

Ställ ut på den andra upplagan  
av Möbelmässan Göteborg  
– nu på Svenska Mässan!

www.mobelmassan.com
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Är du importör, leverantör eller producent
av hemmöbler, belysning, inredning,  

interiör eller utemöbler är  
Möbelmässan Göteborg  

rätt forum att ställa  
ut på.



Besökarmålgrupp
> Butikschefer och ägare
> E-handlare
> Inköpare
> Butiksanställda eller säljare
> Inredare, stylister och designers
> Arkitekter
> M.fl.

Svenska Mässan – rätt plats för  
Möbelmässan Göteborg
Möbelmässan Göteborg flyttar 2019 till väletablerade 
Svenska Mässan som ligger i hjärtat av Göteborg och 
som är smidigt att ta sig till vare sig du kommer med 
bil, tåg eller flyg. Svenska Mässan och Gothia Towers 
bildar tillsammans en av Europas största helintegrerade 
mötesplatser med cityläge med mer än 1,8 miljoner 
besökare från hela världen. Svenska Mässan med sitt 
hotell Gothia Towers är en av Nordens mest attraktiva 
mötesplatser bland annat 1200 förstklassiga hotellrum och 
sviter samt 5 populära barer och restauranger.
 
Mässfest
Ta med kollegor och kunder på party efter den första 
mässdagens slut. Vi bjuder på mat, dryck och bra musik 
– ett toppentillfälle för mingel och trevlig samvaro. Mer 
information om festen kommer!

Bekvämt och förmånligt boende
Vi har reserverat ett antal rum för utställare på trevliga och 
moderna Gothia Towers som ligger i direkt anslutning till 
mässhallarna på Svenska Mässan.

About the Gothenburg Furniture Fair
On August 27-28, 2019, it is time again for Sweden’s leading 
suppliers of home furniture, interiors and lighting to 
showcase the lastest and best from their collections to 
a dedicated trade audience. This time we are moving to 
Svenska Mässan (the Swedish Exhibition Centre), which will 
improve the fair making it more professional and enabling it 
to grow. Finally a meeting place in the autumn is established 
for the Nordic furniture and lighting industry. We are now 
concentrating a little extra on the furnishings and interiors 
segment and will especially invite stores with focus on these 
areas.
 
The Gothenburg Furniture is open to trade visitors only: 
stores, e-traders and interior designers. After the first 
exhibition day there will be a big party open to everyone 
involved in the industry.
 
Terms and prices can be found on the enclosed Application 
Form. Please contact Charlotte Frantzén BraMässor,  
charlotte.frantzen@bramassor.se, +46 (0)79 335 0092 if you 
have any questions.
 

www.mobelmassan.com
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Arrangör

Kontakta oss redan idag för  
ett platsförslag!
 
Charlotte Frantzén, BraMässor
Ansvarig monterplatsbokning
charlotte.frantzen@bramassor.se
+46 (0)79 335 00 92

Anna Weilemar, BraMässor
Koordinator och marknadsansvarig
anna.weilemar@bramassor.se
+46 (0)73 958 13 53

Björn Delin, BraMässor
Projektansvarig
bjorn.delin@bramassor.se
+46 (0)72 311 13 15

Pris och anmälan
Vi erbjuder utställningsyta till ett pris* av 850 kr per
kvm plus en anmälningsavgift på 2900 kr**.  

Ju tidigare er anmälan kommer in desto större 
möjlighet har ni att få den placering ni helst vill ha. 
Ange på blanketten om ni har några särskilda önskemål.

Monterväggar, matta, belysning och annan utrustning 
samt el och internet kommer att erbjudas av våra 
partnerleverantörer. Mer information om dessa kommer 
senare.

Fyll i bifogad anmälan och mejla den till  
info@bramassor.se

* Priser anges exklusive moms.
** I anmälningsavgiften ingår:
 - Företagsnamn i utställarkatalogen
 - Företagsnamn, logga och beskrivning på hemsidan
 - Möjlighet att vara med i ”Utställarfokus” i nyhetsbrevet
 - Möjlighet att skicka pressrelease genom Möbelmässan  
  Göteborgs MyNewsdesk-funktion.
 - Tryckt besökarinbjudan i önskat antal ex.

>> Mer information på www.mobelmassan.com


