
 

Babyproffsens Mässa och Blob Höstforum 2017 – praktisk info inför mässan 
 
Hej alla utställare, 
Här kommer nu det mesta ni behöver veta inför mässan på Scandic Infra City, Kanalvägen 10, 
Upplands Väsby, den 9 samt 10-11 oktober. Har ni några frågor, tveka inte att kontakta Anna 
Weilemar på anna.weilemar@bramassor.se eller +46 (0)739 581353. 

 
Mässans öppettider: 
Måndagen den 9 oktober, endast öppen för Babyproffsenhandlare: 10.00-17.00 med efterföljande 
middag – mer info om detta får ni direkt från Babyproffsen 
Tisdagen den 10 oktober: 11.00-18.00 Utställare får tillgång till hallen kl. 07.00 
Onsdagen den 11 oktober: 10.00-16.00 (Frukostseminarium 9.00-10.00 med frukost från 8.30 endast för 
förhandsanmälda) Utställare får tillgång till hallen kl. 08.00 
 
Mingel: 
Tisdagen den 10 oktober: 18.00-19.00 
Plats: Cafét i hallen. Kostnadsfritt. 
 
Branschfest: 
Tisdagen den 10 oktober: 19.30-sent 
Plats: en trappa upp på ”konferensbalkongen”. För biljettbokning se nedan. 
 
Tid för inflytt: 
Söndagen den 8 oktober: 15.00-22.00 
Måndagen den 9 oktober: 07.00-10.00 
 
Tid för utflytt:  
Onsdagen den 11 oktober: 16.00-22.00 
 

 
Information från Svenska Mässkonsult angående er monter, godshantering, 
beställning av extra utrustning m.m. 
 

SMAB är vår officiella monterbyggare. Länk till deras webbshop är: http://monterservice.se/org.aspx  
För att komma till Blob-sidan behöver ni först registrera er med ert organisationsnummer samt sedan 
välja ett lösenord. Aktiveringskod är: blob17 
 
I ert modulpaket ingår trävägg, matta i standardfärg, el och spotlights. Om ni vill önska färg på mattan är 
det viktigt att ni gör det genom att logga in på sidan ovan. Vill ni beställa extrautrustning eller möbler, 
gör så innan den 21 september för att undvika prispåslag. 
 
Godshantering: Leveransadress och datum för leveranser av gods meddelas så snart som möjligt. 
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Har ni frågor om montern, uppbyggnad, tilläggsbeställningar etc kan ni kontakta Annelie Collén på SMAB 
direkt på info@smab.nu eller 0224-86300. 

 
Utställarregistrering 
 
Länk till registreringen >> 
(Det är samma registrering som gäller för Babyproffsens Mässa och Blob Forum.)  
 
Alla personer som kommer att vara på plats med utställande företag måste registrera sig i förväg och 
skriva ut en namnskylt som bärs på plats. Plastfickor delas ut på mässan.  
 
Det är kostnadsfritt för besökare och utställare att registrera sig till Blob. 
 
Då man registrerar sig kan man också boka festbiljetter som betalas med kreditkort. 
 

 
Branschfest 
 
Ni missar väl inte vår trevliga branschfest på kvällen den 10 oktober kl. 19.30 till sent? Plats: 
”Konferensbalkongen” på Scandic Infra City. Det blir mingelmiddag, drinkar, musik och umgänge under 
avslappnade former. Här kan du träffa alla kollegorna, nätverka med nya kontakter och njuta av god mat 
och dryck. Bjud dina kunder eller varför inte hela ditt team? Köp biljett(er) när du registrerar dig eller via 
länken här >> Buffémat med fördrink och två glas öl/vin. Pris: 595 kr ex moms. 
 
 

Inrednings- och modedisplay 
 
Vi kommer att ha en inspirationsyta i form av ett barnrum som stylas av bloggaren Elin Wallin 
(@studioelwa). Hon kommer att använda sig främst av utställarnas produkter och kommer efter 
sommaren att börja kontakta er som har inredning i ert sortiment för att ev. använda era möbler, 
textilier etc. Vi kommer även att ha en modevägg med baby- och barnkläder, och efter sommaren 
kontaktar vi några av er som har detta i ert sortiment och efterlyser era bästa plagg och outfits.  

 
 
Marknadsföring av ert deltagande 
 
Vi som arrangörer gör allt vi kan för att locka rätt besökare till Blob. Vi jobbar med ett riktigt bra 
register som uppdateras kontinuerligt. Våra nyhetsbrev skickas ut med större frekvens de sista två 
månaderna innan mässan och vi kommer också att göra ett postalt utskick med vår besökarinbjudan. 
Det är dock oerhört viktigt att ni utställare marknadsför att ni medverkar på Blob och bjuder in era 
kunder och kontakter. Engagera er säljkår att boka möten på mässan, gör utskick och säg till oss om vi 
kan hjälpa till på något sätt.  
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• Ni har tidigare fått Blob-banners att lägga upp på er hemsida, i nyhetsbrev, i er e-postsignatur 

m.m. Använd er av dessa för att visa att ni ställer ut på Blob. Vill ni ha banners i ett annat 

format, vänligen säg till Anna. 

 

• Meddela Anna vilka varumärken ni ställer ut om ni inte redan gjort detta. 

 

• Meddela Anna om ni har någon samutställare i montern som också vill synas i utställarlistan på 

nätet och i vår inbjudan. Vi debiterar 2900 kr per samutställare.  

 

• Nyhetsbrev: Om ni inte redan gjort detta, svara på dessa frågor och skicka med en representativ 
bild så kommer ni med i ”Utställarfokus” i nyhetsbrevet.  
Vad kommer ni att visa i montern? (Fokusera gärna på någon spännande nyhet) 
Kommer ni att ha några erbjudanden på plats?  
Nämn en aktuell trend inom ert produktområde. 
Beskriv er verksamhet med två meningar. 
Ju mer detaljerat och ”säljande” ni skriver desto mer kommer butikerna bli lockade att komma 
och besöka er!  
 

• Besökarinbjudan/program: Trycks under v. 33 och vi distribuerar 100 tryckta foldrar till alla 

utställare. Vill ni ha fler foldrar (kostnadsfritt), vänligen meddela Anna senast den 11 augusti.  

 

• Annonsering och extra synlighet i mässnumret av Lek & Babyrevyn. Lena Hedö kontaktar er 

direkt med ett erbjudande.  

 

• Om ni vill att era prospects ska få våra nyhetsbrev får ni gärna skicka ert adressregister (endast 

e-postadress i Excel går bra) till Anna. Dessa läggs till i våra utskickslistor fram till mässan och 

raderas sedan. Självklart hanteras listorna konfidentiellt.  

 
Hotellrum på Scandic Infra City 

  
Vi har prelbokat ett stort antal rum med koden BBRA081017 som ni anger när ni bokar via webb 
eller telefon. Vi uppmuntrar även er som bor i Stockholm att bo över på hotellet så att ni kan mingla 
och umgås till sent på kvällen!  

 
Boka kan ni göra via länken här>> 
 
Eller genom att ringa: 08 517 517 00 
 
Priserna är 1550 kr för enkelrum och 1650 kr för dubbelrum, inklusive moms. 
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