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Efter två succéfyllda mässor och flytten från Bananpiren till Svenska Mässan etableras nu 
Möbelmässan Göteborg som höstens viktigaste mötesplats på hösten för den svenska och 
nordiska möbel-, belysnings- och inredningsbranschen. Mässan fortsätter att växa och 
utvecklas och 2020 satsar vi ännu mer på segmentet inredning och interiör.

2019 var mässan dubbelt så stor som på premiären året innan, vi såg en ökning med 75% i besökarantalet  
och ett stort mediaintresse. Förutom mängder med produktnyheter var inspirationsytor, ett designpris för  
bästa funktionella design och en möbeltapetserarworkshop delar av evenemanget.

Möbelmässan Göteborg består av två fackdagar och en stor fest den första mässdagen då alla i branschen  
är välkomna.

”En lagom stor och bra mässa i perfekta lokaler och bra läge där alla  leverantörer på plats är intressanta för oss.  
Också på en bra tid före höstförsäljningen i butiken drar igång och det ger oss bra och härlig inspiration att se  
nyheterna på marknaden och träffa våra leverantörer.”

Håkan Fredriksson, Butikschef, EM Home Halmstad

Ställ ut på den tredje upplagan av 
Möbelmässan Göteborg

  BELYSNING   

  INTERIÖR

  MÖBLER INNE & UTE

Är du importör, leverantör eller producent av 
möbler, belysning eller inredning för  
hemmiljö är Möbelmässan Göteborg  

rätt forum att ställa ut på.
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www.mobelmassan.com

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

Besökarstatistik
58 % av besökarna 2019 kom från butik eller e-handel, 
20 % var inredare eller arkitekt
72 % av besökarna 2019 angav att de är helt eller delvis 
ansvariga för inköp
63 % angav att det är säkert eller troligt att de planerar 
att köpa eller föreslå inköp av produkter som visades på 
mässan
40 % gjorde inköp eller la order på mässan

Produkter som visas på mässan
> Belysning
> Barnmöbler
> Bord
> Förvaringsmöbler
> Hallmöbler
> Inredning – interiör
> Mattor

> Soffor och fåtöljer
> Sovrumsmöbler
> Stolar
> Tavlor – posters
> Textil
> Trädgårds-/utemöbler
> M.m.

Svenska Mässan – rätt plats för  
Möbelmässan Göteborg
Möbelmässan Göteborg arrangeras på 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
mässan samt på Scandic Opalen som ligger några minuters 
promenad bort från Svenska Mässan.

 
 

”Genom att ställa ut på Möbelmässan i Göteborg 
får jag chansen att träffa mängder av nya och gamla 
kunder på kort tid. Ingen annanstans kan jag få sånt 

fokus på försäljning och kundrelationer.” 

Mats Söderkvist, representant i Sverige för Ermatiko, 
Hiipakka och DAN-FORM

”Välordnat, välkomnande och stor lyhördhet till 
gagn för oss utställare. En bra mässa innehållande 

möbler, mattor, textil och belysning som  
hjälper till att fördela nyhetspresentationen  

över året. Helt enkelt en ny mötespunkt  
på hösten för oss inom belysning.” 

Pernilla Landley, Aneta Belysning 
 



 

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

>> Mer information på www.mobelmassan.com

Pris* och anmälan
Vi erbjuder utställningsyta till ett pris av 750 kr per
kvm, giltigt till den 28 februari 2020 därefter 850 kr, 
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.

I priset ingår endast monterytan. Monterväggar, 
matta, belysning och annan utrustning samt el och 
internet kommer att erbjudas av Svenska Mässans 
monterservice. 

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

* Priser anges exklusive moms.
**I anmälningsavgiften ingår:
- Företagsnamn, logga och text i utställarkatalogen online
- Möjlighet att vara med i ”Utställarfokus” i nyhetsbrevet samt i  
 sociala medier
- Tryckt besökarinbjudan i önskat antal ex
- Digitalt marknadsföringsmaterial för att informera och bjuda  
 in kunder

About the Gothenburg Furniture Fair
After two successful editions and the move to the 
Swedish Exhibition & Congress Centre (Svenska 
Mässan), the Gothenburg Furniture Fair is now 
established as the most important meeting place in the 
autumn for the Swedish and Nordic furniture, lighting 
and interiors industry. The fair continues to grow and 
develop and the interest from international suppliers 
has grown steadily. They have discovered the advantage 
of exhibiting in Gothenburg, which is strategically 
placed in order to attract buyers from Norway and 
Denmark as well.

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 us if you would like to 
see a stand proposal or if you have any questions.

Kontakta oss redan idag för ett platsförslag!
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