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Lounge Event – Mötesplatsen för 
hotell- och konferensbranschen
Välkommen att ställa ut på Lounge Event 2018! Det är den enda mötesplatsen i sitt slag för hotell- och  
konferensbranschen i Norden med inriktning på inredning, tekniska lösningar, boknings– och säkerhets-
system mm. Ja, allt som behövs i form av produkter och tjänster för en fungerande verksamhet, förutom 
mat & dryck! Nu andra gången efter succén 2017 med nästan 700 beslutsfattare på plats.

Besökarna som kommer till 
Lounge Event är ägare, hotell- 
chefer, avdelningschefer för 
hotell och konferensanläggningar 
från både enstaka anläggningar 
men också från kedjor, arkitekt-
firmor och fastighetsbolag m.fl. 
De vill skapa nya kontakter och 
bibehålla gamla relationer, se nya 

produkter och tjänster och hålla sig à jour med nya trender och 
idéer. Det kan vi erbjuda tillsammans genom utställningen och 
seminarieprogrammet. 

SUCCÉN FORTSÄTTER
I år är det andra gången vi arrangerar Lounge Event,  
nu med vetskapen att vi är inne på rätt spår. 
Efter Lounge Event 2017 kan vi konstatera 
att det blev succé då rätt besökare kom  
– närmare 700 beslutsfattare fördelade på 
ca 250 anläggningar runt om i landet. Många 
av våra 60 utställare var mycket nöjda med 
utfallet och hade affärer med sig hem.

POPULÄRA SEMINARIER
Även i år kommer vi att lägga ner stor möda på att hitta 
seminarier och talare inom de områden som speglar behoven 
och utvecklingen inom branschen. Vi blickar framåt och utåt, 
men även hur man kan gräva där man står! Programmet tar 
vi fram tillsammans med vår Advisory Group som har lång 
erfarenhet av branschen. Seminarierna kommer att hållas på 
öppna scener inne i utställningshallen och är kostnadsfria. Vi 
planerar seminariepassen så att det finns god tid att besöka 
utställningen.
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Inredning och byggnationer  
> Gemensamma ytor, entréer, dörrar, golv, diskar,  
möbler, konst, utsmyckning, textilier, belysning… 

Hotellrum   
> Sängar, möbler, golv, mattor, textilier, belysning… 

Konferensinredning och AV-utrustning   
> Möbler, textiler, belysning, bild och ljud, styrsystem, 
mörkläggning… 

Restauranginredning och köksutrustning  
> Byggnation, design, möbler, belysning, maskiner,  
bestick, porslin, glas… 

Hotellteknik   
> Kassasystem, bokningssystem, självincheckning,  
TV, Tele, WIFI…. 

Distributionskanaler och marknadsföring  
> Externa bokningstjänster, appar, webhotell, 
 hemsidor, gästundersökningssystem..

Säkerhet  
> Lås, larm, bevakning, kamerateknik...

Våtrumsutrustning   
> Porslin, armaturer, duschutrymmen, kakel… 

SPA och gym   
> Inredning, utrustning och förbrukningsvaror, frotté...

Miljö och hållbarhetslösningar   
> Ventilation, el, byggnation, återvinning...

Housekeeping  
> Städmaterial , tvätt, textil, frotté, arbetskläder...

Arkitekt- och konsulttjänster 

Bemanning  
> Hotell, restaurang och konferens

Utbildning, Kurser & fortbildning  
> management, service etc.

Partnerships och franchise  
> SPA, gym, behandlingar, inhouse coffee shops,  
turisttjänster, taxiservice, butiker...

UTSTÄLLARE
Produkter och tjänster som vi gärna ser  
ställer ut på LOUNGE Event är bland annat: 

VÅRA BESÖKARE
Vi kommer att lägga ner ett stort arbete på att bjuda in än 
fler besökare än förra året inom bl.a följande målgrupper: 
Hotelldirektör, Konferenschef, Spachef, Anläggningschef, 
Restaurangchef, Ekonomichef, Marknadschef, Säkerhetschef, 
Försäljningschef, Inköpschef, Receptionschef, Husfruar, 
Fastighetschefer, AV-tekniker, Arkitekter och Inredare mfl. 

BRANSCHMINGEL
Alla utställare och besökare bjuds in till ett branschmingel  
tillsammans med våra vänner och partner  Hotel Market  
Seminars med underhållning den 10 januari efter stängning  
kl 18.00. 

VÅR ADVISORY GROUP 
Vi kan stolt presentera medlemmarna i Advisory Group. 
Annika Rydström - Hoist Group, Annika Rådlund - Tidningen 
Hotell & Restaurang, Annmarie Gubbanski - Hotel Market 
Seminars, Ann-Sophie Modig - Hoist Group, Helene Åkerström  
Hartman - Orbaden, Jannis Norén Karas - Svenska Möten, 
Johan Michelson - Best Western, Marcus Östlund - HK Hotels, 
Monika Malmén - Sthlm City Conf. Center, Per Jonsson - 
Scandic Kramer & Scandic Stortorget, Peter Johansson - DPJ, 
Sam Holmberg - Stockholm Waterfront Congress Center, 
Sunniva Fallan Röd - Yasuragi.

SAGT OM LOUNGE EVENT 2017
”Vi var först med att boka in oss på Lounge Event då vi kände 
att det saknades en mötesplats för den här målgruppen. Årets 
mässa var vi mycket nöjda med framför allt för att det kom rätt 
besökare. Inför Lounge Event 2018 gör vi en ny satsning” 
Fredrik Rundblom, VD, Hospitel AB



På Lounge Event  möter du nya samarbetspartners, kunder, leverantörer och 
branschkollegor. Hur vill Du medverka?

STÄLL UT PÅ LOUNGE EVENT! 
Vi erbjuder dig som leverantör tre olika moduler

Kontaktmodul
3x2 m (6m2) med vägg, matta, eluttag, spotlights, ståbord  
och två barstolar. Pris 19 900 kr. 

Visningsmodul
5x4 m (20m2) med vägg och eluttag. Pris 39 900 kr. 

Visningsmodul mindre
6x2 m (12 m2) med vägg och eluttag. Pris: 24 400 kr  

En grundavgift på 2 400 kr tillkommer för alla utställare. För 
samutställare i samma modul tillkommer en avgift om 2 400 kr. 
Monterstädning ingår i alla moduler. Alla priser som anges är 
exklusive moms.

FLER MÖJLIGHETER ATT SYNAS
Vi har plats för fler sponsorer, vilket ger mer möjligheter 
för dig som utställare att synas.  Genom att bli sponsor 
till LOUNGE Event, kan ni t.ex namnge scenen eller vara 
värd för kvällsminglet. Ni får även möjlighet att synas i 
vår kommunikation, på hemsida mm.  Vi uppmuntrar även 
hotell och konferensorganisationer att hålla möten och 
workshops i samband med LOUNGE då deras medlemmar och 
intressegrupper ändå deltar.

Kontakta oss så tar vi en förutsättningslös diskussion!
Projektledare  
louise.boman@bramassor.se  
0722-35 25 94 

Seminarieansvarig  
lissi.kylen@bramassor.se  
0766-14 48 58 

STOCKHOLM WATERFRONT – PERFEKT LÄGE 
OCH ANLÄGGNING FÖR LOUNGE! 
Stockholm Waterfront Congress Centre är en förstklassig 
kongressanläggning mitt i centrala Stockholm. Här finns 
fräscha lokaler och Radisson Blu Waterfront Hotell i direkt 
anslutning till mässhallen. Kan det bi enklare?

TIDER FÖR LOUNGE EVENT 
10 januari 2018
08.00-11.00  Inflytt för utställare 
11.00-18.00  Mässan är öppen för besökare 
18.00  Branschmingel

11 januari 2018 
09.00-16.00  Mässan är öppen för besökare 
16.00-20.00  Utflytt för utställare

ERFAREN ARRANGÖR – EFFEKTIV 
MARKNADSFÖRING 
BraMässor, som tagit fram konceptet för LOUNGE Event och 
som står som arrangör, har lång och gedigen erfarenhet 
av marknadsföring av mässor och andra evenemang samt 
ett brett kontaktnät inom branschen. Inför LOUNGE Event 
kommer alla samarbetspartners att bli involverade och 
engagerade och riktad information kommer att kommuniceras 
direkt till de rätta beslutsfattarna. Utställarna kommer också 
att erbjudas digitalt och tryckt marknadsmaterial för att kunna 
bjuda in sina kunder

www.lounge-event.se
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