
 

 

 

Praktisk information, vad händer på mässan, beställningar mm  

  

Hej alla utställare,  

Här kommer nu mycket information, praktiskt vad som gäller på mässan, hur fungerar det med 

beställningar till montern, hur ni syns så mycket som möjligt i samband med mässan och vad som 

händer på mässan.  

Extra viktigt att du läser om: 

- Beställning till din monter 

- Mingelkväll inne i utställningshallen till kl 19 första dagen 

- Skicka in uppgifter till utställarkatalog 

- Skicka in material till våra nyhetsbrev 

- Registrera alla i montern som utställare 

 

Beställningar till monter mm  

Det som ingår i monterytan är vitmålade väggar mot grannmonter. Alla beställningar till er monter 

görs till Workman på Kistamässan. Ni kommer att få ett separat utskick från dem med information 

om in- och utflytt, beställning till er monter, godshantering, höjdbyggnation, internet mm. 

Vi rekommenderar alla att ha matta och lampor i sin monter och att ni beställer städning i god tid. 

  

Vad händer på mässan? 

Förutom ett digert seminarieprogram arrangerar Läkemedelsakademin Årets Kompetensapotek, 

Rune Lönngrenpriset delas ut och Pris för bästa kundinsats 2019 delas ut. 

 

Seminarieprogrammet 

Seminarierna kommer att vara på Scenen som ligger i mässhallen, Markattan och i lokalen som ligger 

alldeles bredvid hallen, Enhörningen.  

Apoteksforum genomförs i år för andra året i detta format och seminarier och föreläsningar 

arrangeras i samarbete med Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin. Andra partners 

är Svensk Egenvård, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Apoteksförening och Farmaceuter utan gränser.  

 

 

https://www.workman.se/shop/


 
 

Mingelkväll 

Mingelkvällen arrangeras i år i själva utställningen. Mässan stänger kl 17.00 den 26 november men vi 

tjuvstartar med minglet kl ca 16:30. Minglet är för alla besökare, talare, utställare och arrangörer och 

beräknas hålla på till kl 19.00. Vi bjuder på dryck, lite snacks och musik men passa på att bjuda in era 

kunder i er monter och träffa dem under lite lättsammare former! 

 

Få ut så mycket som möjligt av ditt deltagande  

Nedan finns förslag på vad du kan göra för att synas så mycket som möjligt i samband med ert 

deltagande på Apoteksforum.   

 

Utställarkatalog på vår hemsida 

På vår hemsida, under fliken besökare, finns en utställarkatalog. För att synas där skickar du logo, 

webbadress, kontaktuppgifter (namn, telefon och eller mailadress) till oss. Från några av er har vi 

redan uppgifter men kontrollera så alla uppgifter stämmer. Klicka här! Skicka era uppgifter till 

lissi.kylen@bramassor.se 

 

Pressmeddelande på hemsidan  

Har du några nyheter du vill förmedla? Skicka in ett pressmeddelande i pdf format. Skickas in till 

lissi.kylen@bramassor.se. Pressmeddelandet läggs upp på vår hemsida under fliken Press.  

  

Vill du synas i vårt nyhetsbrev?  

Skriv några rader till oss om ditt företag, era produkter eller ett projekt. Max 500 tecken. Skicka gärna 

med ett par bilder också. Detta kostar dig som utställare ingenting utan ger dig bara möjlighet att 

synas ytterligare. Skickas in till lissi.kylen@bramassor.se. Vi kommer även använda detta material till 

vår facebooksida (du har väl gillat vår FB-sida? Om inte klicka här!). Hör av dig om du inte får våra 

nyhetsbrev. 

  

Utställarscen 

Inne i mässhallen har vi en scen där ni som utställare har möjlighet att hålla föredrag. Tid max 15 

min. Vi kommer att skriva om det på vår hemsida men det är viktigt att ni själva bjuder in besökare 

till ert föredrag! Det finns begränsat antal platser. Skicka in förslag på vad ni vill tala om till 

lissi.kylen@bramassor.se 

 

Workshop area 

Förstärk ert deltagande ytterligare genom att ha en egen workshop i vår Workshop area. Vi 

marknadsför detta på vår hemsida, i nyhetsbrev och på facebook. Anmäl ditt intresse till 

lissi.kylen@bramassor.se 

http://apoteksforum.com/app/netattm/attendee/page/83721
mailto:lissi.kylen@bramassor.se
https://www.facebook.com/apoteksforum/
mailto:lissi.kylen@bramassor.se


 
 

 

Registrering  

All monterpersonal måste registrera sig och skriva ut en namnskylt som bärs på plats. Plastfickor 

delas ut på mässan. Som utställare registrerar du dig på vår hemsida under fliken Utställare, klicka 

här för att komma dit. 

Det är kostnadsfritt för besökare och utställare att registrera sig till Apoteksforum och man behöver 

inte förhandsanmäla sig till seminarierna.  

  

Fika, lunch och utställarlounge 

Vi bjuder alla besökare och utställare på fika på för- och eftermiddagen samt en lättare lunch som 

serveras inne i mässhallen. Vill du ta en paus och sitta i lugn och ro kan du gå till utställarloungen där 

vi även bjuder på kaffe. 

 

Marknadsföring 

Bifogar banners som ni kan använda på hemsida, nyhetsbrev, utskick mm. Visa att ni ska vara med på 

Apoteksforum! Behöver ni något annat material så hör av er! 

 

Titta in på vår hemsida, www.apoteksforum.com där du hittar vårt seminarieprogram och mycket 

praktisk information. 

Har ni några frågor? Kontakta mig gärna så hjälper jag er! 

 

Vänliga Hälsningar 

Lissi Kylén 

lissi.kylen@bramassor.se 

+46(0)766-14 48 58 

http://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=14194&CLEAR=yes&REGLINENO=6&REGLINEID=74092&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
http://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=14194&CLEAR=yes&REGLINENO=6&REGLINEID=74092&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
http://apoteksforum.com/app/netattm/attendee/page/83718
mailto:lissi.kylen@bramassor.se

