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EN BRA START
Premiären av Blob Forum som 
hölls i början av oktober 2016 
hade 74 företag som ställde ut 
i 69 montrar och lockade 336 
fackbesökare. 

På mässgolvet hölls värdefulla möten, 
affärer gjordes och man kunde 
nätverka med kollegor i branschen. 
Högaktuella trendseminarier och 
intressanta kunskapsseminarier 
presenterades och en slutsåld 
branschmiddag arrangerades med 
prisutdelningen av Guldtärningen, 
det prestigefyllda priset i Årets Spel. 
Allt detta bidrog till en bra start på 
branschens nya oberoende forum! 

VÄLKOMMEN TILL BABY- LEK- 
OCH BARNBRANSCHENS 
OBEROENDE FACKMÄSSA



”Som leverantör var vi nöjda med den första 
Blob-mässan. Vi knöt en del nya kontakter och 
träffade många existerande kunder, vilket är 
väldigt viktigt för oss.”

 Camilla Eklöf, Carlo Baby

”En öppen mässa som Blob är något som 
branschen behöver och vill ha. Premiären av 
Blob fick klart godkänt av oss och vi hoppas 
att vi gemensamt kan bygga upp forumet till 
att bli större och ännu bättre.” 

Anette Malmqvist, Butterick’s Leco

”Jag var riktigt nöjd med årets Blob! Jag 
hoppas även att våra leverantörer och dom 
besökarna som var där också kände att det 
blev en värdefull mötesplats och något att 
bygga på för framtiden.” 

Ulrika Magnusson, Lekmer

”Vi tyckte Blob var en välarrangerad 
mässa som levde upp till våra 
förväntningar och som lockade rätt 
besökare. Förhoppningsvis kan den växa 
till ett riktigt bra forum som samlar hela 
branschen. Vi ser fram emot att medverka 
igen på Blob nästa år.” 

Marie Ståhl, NG Baby

69% av besökarna angav att de är helt eller 
delvis inköpsansvariga

77% av besökarna angav att det är mycket 
troligt eller troligt att de kommer att lägga 
order på produkter de såg på forumet

78% av besökarna tyckte att helhetsintrycket 
från forumet var bra eller mycket bra

70% av besökarna kommer mycket 
troligtvis eller troligtvis att besöka Blob 
Forum igen till våren

BESÖKARFAKTA BLOB HÖSTFORUM 2016
89% av besökarna tyckte att det var bra 
eller mycket bra att leksaker och baby-
barnprodukter visades tillsammans

Exempel på butiker och varuhus som 
besökte Blob Höstforum 2016:
Åhléns, NK, Gekås, Babyland, Bonti, 
Lekmer, Barnvagnsbutiken Våra 
Små, World of Toys, Barnens Land, 
Babyproffsen, Plus Licens, Kolmården, 
Kaleidoskop, Säkerhetsbutiken, Stor & 
Liten, Ellos, Order.se, Saltkråkan, Happies 
Leksaker, Lekia, Hamleys och många fler…

MARKNADSFÖRING

TRENDER, KUNSKAP 
OCH PRISER
Blob Forum kommer att fortsätta 
att presentera de nya trender och 
koncept som påverkar den lokala 
marknadens förutsättningar. Även 
kunskapsseminarier för de som vill 
utveckla sin kompetens kommer att 
erbjudas i fortsättningen. Vår ambition 
är också att flera av branschens priser 
och pristagare kommer att avslöjas och 
hyllas på Blob Forum framöver. 

Blob Forum har byggt en databas 
inför premiären 2016 som saknar 
motstycke i branschen och som gör 
att i det närmaste alla som man skulle 
vilja se på mässan kommer att få 
information inför mässan 2017. Vi 
fortsätter utveckla databasen hela 
tiden. Förutom detta så annonserar vi 
Lek & Babyrevyn, Dagens Handel och 
Market. Ambitionen är också att locka 
fler inköpare från de andra Nordiska 
länderna till Blob Forum genom ökade 
marknadsinsatser i Norden. 



Blob är ett kompakt tvådagars forum 
i en trivsam miljö som fick mycket 
beröm vid premiären. Tanken är att 
de kvalificerade besökarna ska kunna 
träffa leverantörer med fokus på att 
etablera nya kontakter och följa upp 
gamla befintliga utan att leverantörerna 
visar hela sitt sortiment utan fokuserar 
på nyheter och det som är deras 
unika erbjudanden. Vi kommer att 
fortsätta utveckla forumet framöver 
och siktar på att bland annat utöka 
områdena inom inredning för barn 
samt barnkläder, något som efterfrågas 
i våra besökarenkäter.

BraMässor och Babyproffsen har ingått 
ett samarbete i syfte att samordna 
Blob Forum och Babyproffsens Mässa 
med ambitionen att samla hela 
branschen under Blob. Det innebär 
att Babyproffsens Mässa 2017 ligger 
integrerat med Blob Höstforum den 9-11 
oktober. Babyproffsens leverantörer 
träffar endast Babyproffsenbutiker den 
9 oktober under sin ”egna dag” och 
därefter, den 10-11 oktober, är alla i 
branschen välkomna.

VÅRT KONCEPT 
ÄR TIDSEFFEKTIVT 
OCH TRIVSAMT

SAMARBETE MED 
BABYPROFFSEN



En grundavgift på 2 900:- tillkommer. 
Montermodulerna säljs enligt principen ”först till 
kvarn” så hör av er så snart ni kan eftersom de 
bästa platserna går åt snabbast och vi har ett 
begränsat antal platser. Samutställare som delar 
monter med ett annat företag och vill finnas med i 
utställarförteckningar och på hemsidan betalar också 
en grundavgift. Alla priser är exklusive svensk moms.

 

Kontakta Bra Mässor:
Charlotte Frantzén
Projektledare/försäljning
charlotte.frantzen@bramassor.se
+46 (0)79 335 0092

Anna Weilemar
Koordinator/marknadsföring
anna.weilemar@bramassor.se
+46 (0)739 581353

Bo Magnusson
bo.magnusson@bramassor.se
+46 (0)703 32 33 90

Hemsida:
www.blobforum.se

Övriga leverantörer:Medlemspris*:Moduler att välja mellan:  

Small         2 x 4 m 
Small extra 2 x 8 m = 16 kvm
Large         4 x 4 m = 16 kvm
Large extra 4 x 8 m = 32 kvm
Island         8 x 8 m = 64 kvm 

12 000 kr
22 000 kr
20 000 kr
38 000 kr
68 000 kr

14 000 kr
26 000 kr
24 000 kr
45 000 kr
79 000 kr
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VAR MED 2017!

Detta ingår i varje modul:
Mässvägg mot grannar och yttervägg
Standard montermatta i färgerna svart, 
grafit, grå, blå eller röd
El
1 st långarmad spotlight per ca 4 kvm

* Avgift för medlemmar i Lek- och Babybranschen

Priser Blob Höstforum 2017


