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LLB och EXPOdagarna
Vilket är styrkan med kombinationen av LLB-mässan och
Expodagarna?
- LLB och EXPOdagarna är en naturlig kombination.
Evenemangen delar många besökarmålgrupper och
kombinationen ökar båda evenemangens attraktionskraft
för besökarna.
Det menar Mikael Jansson, CEO och projektledare för
EXPO-dagarna.
Vad får man som besökare inte missa?
- Samtalen med utställare, besökare och att lyssna på så
många seminarier som möjligt. Att stanna upp och tänka
till. Vilka nya möjligheter skapar detta för mig och mitt
företag?
Är det några speciella saker du vill lyfta fram? Utställare?
Seminarier?
- Det kommer att finnas så mycket att välja bland så mitt bästa råd är att både skapa en
planerad aktivitetslista med seminarier och monterbesök, men också att avsätta tid till det
spontana. Oavsett om du ställer ut på många mässor (eller hjälper företag att ställa ut),
arrangerar mässor eller är med och bygger upp mässor finns det ett stort smörgåsbord att välja
utifrån. Allt från gratis kurs i att ställa ut till arbetsmiljö och hållbarhetsfokus.
Program EXPOdagarna

"Allt måste ha en mening”
Jag blev överraskad och naturligtvis stolt
och glad att erhålla detta, som ett litet bevis
på att jag ändå har åstadkommit något bra i
mitt yrkesval och det jag älskar att göra.
Det säger Anders Q-lan Wallertz, som fick
ifjol fick Bullen Lifetime Achievement Award.
Har du något personligt minne från Bullen?
- Oj det är många, eftersom jag turnerade
med Bullen under ett par år i mitten av
1980-talet, och sedan jobbade vi ihop efter
detta vid spridda tillfällen. Men ett minne
som jag vill lyfta fram var när jag fick vara
med på Eurovision i Malmö, som följespots
“caller”. De var ett sammansvetsat gäng
som jag inte arbetat med förut på FOH, men
att träffa och jobba med Bullen igen kändes
som om vi gjort det veckan innan. Det gav
mig ett lugn och trygghet. Man kunde alltid
snacka och dryfta saker med honom, vad
det än gällde, och ta del av hans vetande
och åsikter.
Vad har utvecklats under året som gått?

Registrera dig här

Utställarlistan

Välkommen till Ljud, Ljus och Bildmässan
och Expodagarnas besöksregistrering.
LLB Expo och Expodagarna 2018 är en
fackmässa med fri entré, det enda du
behöver göra är att registrera dig. Ange den
registreringskod som står på din inbjudan.
Har du ingen inbjudan, ange koden: EXPO18

Här hittar du utställarna, listan uppdateras
ständigt.

Klicka på länken för registrering

Hela seminarieprogrammet kommer att
publiceras senare i nyhetsbrev och på
hemsidan.
Utställare LLB & Expodagarna
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