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EGNA MÖTESPLATS!
Nu är det äntligen dags för Blob Forum att åter öppna
portarna för dig som jobbar med leksaker eller babybarn-produkter och är återförsäljare, inköpare på varuhus
eller i dagligvaruhandel, driver butik eller näthandel.
På Blob visar våra utställare upp mängder av nyheter och
flera hundra varumärken - det mesta man kan önska för baby
(barnvagnar, bärselar, nappflaskor, bilstolar m.m.) och inom
klassiska leksaker (dockor, fordon, mjukdjur, klossar m.m.)
men också ett brett utbud av andra produkter för barn: pyssel,
kalasprodukter, kläder, inredning och textilier bland mycket
annat. I år har vi också många spännande utländska utställare
vars mål är hitta återförsäljare på den svenska marknaden.
Kanske kan du köpa in helt unika produkter att komplettera ditt
sortiment med på Blob?
En stor nyhet som vi är stolta över att kunna presentera är att
de stora licensföretagen Disney, CPLG och Plus Licens kommer
att ställa ut på Blob och visa upp sina senaste varumärken samt
presentera nya licensmöjligheter!
Missa inte vårt inspirerande seminarium med Trendstefan (känd
från tv!) som berättar om de senaste barntrenderna och få idéer
till just din butik på frukostseminariet om Visual Merchandising.
Titta in i vårt barnrum som stylats av bloggaren Elin Wallin @
studioelwa och fortsätt umgås efter mässans slut på vårt trevliga
branschmingel då vi bjuder på vin eller öl med lite tilltugg.
Senare på kvällen är det dags för buffé och fest!
Vi hälsar er varmt välkomna till Blob!
Alexandra Synnermark
Ordförande Lek- och Babybranschen

BOKA BILJETT TILL VÅR BRANSCHFEST!
På kvällen den 10 oktober efter den första mässdagen blir det 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.
Buffémiddag med fördrink och två glas öl/vin Pris: 595 kr ex moms

PROGRAM
10 oktober kl. 15
Trendstefan föreläser
om barntrender
Stefan Nilsson, ”Trendstefan”, är Sveriges mest mediala
trendexpert och återkommer regelbundet i TV, radio och
tidningar. Konstant på resande fot spanar han efter nya företeelser och fenomen inom inredning, design, mode, mat och
annat som vi drömmer om. Till Blob Forum kommer Stefan
med en färsk rapport om vad som händer i barnens rum och
värld. Färg, form och nya företeelser från världens hörn.
Vi bjuder alla deltagare på något läskande. Förhandsanmälan krävs. Anmäl dig till anna.weilemar@bramassor.se och
märk mejlet ”Trendstefan”. OBS! Begränsat antal platser.

11 oktober kl. 9
(frukost serveras från 8.30)
Frukostseminarium: Säljande
kommunikation i butik
– Visual Merchandising
Genom att visuellt kommunicera på rätt sätt, kan man genom
kommunikation och exponering påverka kunden i köpprocessen. Med enkla knep kan man styra kundens väg i butiken,
vilka produkter som ska synas och säljas samt hur varumärket
tolkas. Följer man vissa visuella regler och vet hur de fungerar får man ett starkare koncept som genererar mer pengar
i företaget. Föredraget hålls av Helena Mattsson, StigFram,
som är creative director, framtidsstrateg och konsult inom
kommunikation i butik för olika detaljhandelskedjor inom allt
från mode och inredning till djur och färgfackhandel.
Förhandsanmälan krävs. Anmäl dig till
anna.weilemar@bramassor.se och märk mejlet
”Frukostseminarium”. OBS! Begränsat antal platser.

10-11 oktober i utställningen
Inspirationsyta barnrum
– stylat av Elin Wallin @studioelwa
Elin Wallin är inredningsstylist, instagrammare och bloggare
och med sina 20 000 följare inspirerar hon inom inredning,
barnrum och DIY. Elin berättar själv: ”Barnrum är något jag
verkligen brinner för och jag har fått äran att bygga upp
en inspirationsyta med fokus på inredning för barn på årets
mässa. När jag inreder barnrum så inspireras jag mycket
av film, natur och olika färgkombinationer. Jag älskar att
med barnet i fokus försöka skapa lekfulla små sagovärldar
som kan uppskattas av både barn och vuxna. Det ska bli
superkul att jobba med den här ytan och jag hoppas att ni
kommer bli inspirerade!”
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Vi är stolta över att presentera alla utställande företag
4P
Alvehamn
Amvina
Andemors Verden
BabyBjörn
BabyDan
BabyNord
BabyTrold
Bacala
Barbo Toys
Brands4Kids
Brigbys
Buppa Brand
Butterick’s Leco
CAPiDi
Careb
CarloBaby
CPLG
Cybex
Disney
Dorel
Elite Group
Everyday Baby
Fahrmans
Fila Nordic
Friends Textile
Färg&Form
GB Barnartiklar
Geggamoja
Hauck
JaBaDaBaDo
Joolz

Kidek
Lamagik
Littleheart
Lorita
Magic Store/Brandnet
Mamatoola
Medela
Mokki
Mutsy
Najell
NG Baby
NJ Trading
Nordic Crown + Mifold
Otto Simon
Plus Licens
Popomax
ProSupport
ReiRei
RollAbout
Rätt Start
Scandinavian Baby Alliance
SEGR
Spader
Spilbraet.dk
Thule
Tobar Scandinavia
Trends for Kids
Ty Nordic
Utoft Kids Group
WorldWise
Xacta

Lista per den 6 september 2017. Med reservation för ev. ändringar och tryckfel.

”Jag har högre förväntningar på
årets Blob-mässa än vad jag hade förra
året, och det ska bli jättespännande att få se
hur upplägget är och vilka leverantörer som
kommer att ställa ut. Jag ser även fram emot
Trendstefans seminarium som jag tror kan
vara lärorikt och intressant. Vi på Stor&Liten
är väldigt bra på leksaker och vårt mål är
att vi ska vara lika bra inom alla kategorier.
Därför tycker jag att Blob-mässan är ett
ypperligt tillfälle att samtidigt få titta
på allt inom 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

Pernilla Bergh
- inköpare, Stor&Liten.
”Förra årets Blobmässa
var min första dag som VD för
Big Baby. Då var det en ny bransch, nya
ansikten och för mig okända produkter som fick
mitt fokus. Nu har jag blivit lite mer varm i kläderna
och ser mycket fram emot årets mässa då jag kan ha
andra glasögon på mig. Min förhoppning är att
träffa befintliga och nya leverantörer med spännande
produkter till våra fysiska och digitala hyllor. Vidare ska
det bli intressant att höra hur leverantörsledet ser på
marknadskommunikationen framåt och utbyta idéer och
hur vi tillsammans kan arbeta för att förstärka
våra respektive varumärken.”
Johan Pettersson
- VD, Big Baby
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Tisdagen den 10 oktober
Mässan öppen 11-18
Trendstefans seminarium 15-16
Branschmingel 18-19
Fest 19.30 till sent
Onsdagen den 11 oktober
Frukostseminarum Visual Merchandising 9-10
(frukost från 8.30)
Mässan öppen 10-16
Måndagen den 9 oktober är alla Babyproffsenbutiker välkomna till Babyproffsens Mässa. Tid
10-17 med efterföljande middag.

PLATS
Scandic Infra City, mässingång 10A
Ligger mellan Arlanda och Stockholm City, lätt tillgängligt från
pendeltågsstationerna Rotebro eller Upplands Väsby. På morgonen går även
direktbuss från Stockholm Central. För vägbeskrivning se
www.blobforum.se > För besökare > Resa och boende.

BOENDE
Boka bekvämt och förmånligt boende på Scandic Infra City till rabatterade
priser för Blobs besökare via www.scandichotels.se/hotell/sverige/
stockholm/scandic-infra-city eller genom att ringa 08 517 517 00. Uppge
kod BBRA081017. Priserna är 1550 kr för enkelrum och
1650 kr för dubbelrum, inklusive moms.

ANMÄLAN
Anmäl dig och skriv ut din namnskylt i förväg på www.blobforum.se

