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INVITATION TO EXHIBIT



NU ÄR DET DAGS IGEN att anmäla sig till som utställare till optikbranschens stora  
mötesplats! 2017 kommer mässan att arrangeras under två fullmatade och effektiva  
dagar på Kistamässan i Stockholm.  Ca 80 leverantörer träffade över 1000 optiker,  
inköpare och butikschefer på mässan 2016. 

VÅRA PARTNERS KLARSYNT OCH SYNOLOGEN integrerar som tidigare sina  
höstmässor i Optikmässan och bjuder in alla sina leverantörer och butiker till mässan.  
Vi kommer att satsa vidare och utveckla trendvisningar och trendpresentationer och som 
tidigare erbjuda ett intressant seminarieprogram som attraherar besökare till mässan. 

EN NYHET är att i år kommer ett branschmingel med festligheter hållas i  
utställningshallen den 25 augusti direkt efter stängning.

Välkommen att ställa ut på  
OPTIKMÄSSAN 2017

”Optikmässan ger en unik möjlighet att träffa de flesta av våra kunder och  
samarbetspartners vid ett och samma tillfälle på ett professionellt och  
kostnadseffektivt sätt. Det är också det bästa tillfället att profilera våra varumärken, 
presentera nya produkter och marknadsaktiviteter för kommande säsong.”

Mats Solman, Vice Ordförande, SOLF

”För KlarSynt är Optikmässan en plats för inköp och relationer. Där sprider vi vårt 
varumärke med våra framgångsrika koncept och fina affärsmöjligheter för oberoende 
butiksägare. Där kan våra butiksägare och butiksanställda skapa nya och underhålla 
gamla kontakter med leverantörer och kollegor i branschen, samtidigt är det ett utmärkt 
tillfälle för butiksinköp.” 

Maria Westerlind Månkell, Tf  VD, KlarSynt i Sverige



TRENDVISNINGAR
Varje dag kommer trendvisningar att hållas för besökarna med det allra senaste att ha koll på inför inköp 
och presentation till slutkund. 2016 var visningarna totalt fullsatta och vi fortsätter ständigt att utveckla  
konceptet. Till trendvisningarna bjuds bransch-, affärs- och modemediers representanter in. 

SEMINARIER
Aktuella ämnen kommer att presenteras i Optikmässans seminarieprogram. Det innehåller såväl affärs- 
utvecklingsinslag om försäljning och butiksprofilering som tekniska seminarier. Utställarna på Optikmässan 
erbjuds att hålla egna seminarier inom det officiella programmet.

ÅRETS BRANSCHMINGEL!
2017 kommer vi att arrangera ett megamingel när vi stänger mässan den 25 augusti. Träffa kollegor och 
kompisar från hela branschen under uppsluppna former med underhållning med bra barhäng. Mer info 
kommer! Optikmässan kommer följaktligen inte arrangera en separat fest denna gång.   

MARKNADSFÖRING
Optikmässan har byggt upp ett brett och heltäckande register med alla butiker, e-handlare och 
andra försäljningsställen som används för att bjuda in till mässan och informera om alla  
aktiviteter. Vi annonserar i branschtidningen Optik som är vår mediapartner samt våra  
partners KlarSynt och Synologen bjuder in sina medlemsbutiker. 
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VAR MED SOM UTSTÄLLARE!
Vi ser fram emot er anmälan på bifogad anmälningsblankett. Ange vilken monterstorlek ni  
föredrar och vilka önskemål ni har så återkommer vi med förslag till er snarast. Hör gärna av 
er för att resonera kring era behov.

Priser
Grundavgift för alla utställare och samutställare: 3100:- 
SOLF-medlem: 875:- per m2 

Övriga utställare: 1050:- per m2 
Minsta monter 9 m2

Alla priser exklusive moms. I monterpriset ingår  
avskiljande vägg mot granne och ett 2000 watt eluttag. 
Skyltning och monterbyggnation tillåts upp till 300 cm 
höjd. Belysning kan hängas högre. 

Torgmonter för nya utställare 
För mindre företag som vill delta på Optikmässan  
första gången erbjuder vi ett paket i en så kallad  
Torgmonter. Yta 2,5 x 2,5 m = 6,25 m2 

Den innehåller:
- Valfri standard hyrmatta 50 x50 cm
- Bakvägg 250 cm hög
- Vägg mot granne 100 cm hög
- Elanslutning
Pris: 9100:- exklusive moms

Kontakt
Projektsäljare Magnus Waldemar
magnus.waldemar@bramassor.se
+46 (0)708 44 52 20

Arrangörer Partners Mediapartner
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THE SWEDISH OPTICAL FAIR 
AUGUST 25-26, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM

Summary
Now it’s time to apply as an exhibitor to THE meeting place of the Swedish optical industry! In 2017 the fair will be organized 
during two intense and effective days at Kistamässan in Stockholm, Sweden. At the fair in 2016 around 80 suppliers met up 
with some 1,000 opticians, buyers and store managers. We will keep developing our trend shows and presentations, and as 
previously offer an interesting and topical seminar program which attracts visitors to the fair. A new element of the show is 
that an Industry Reception & Mingle will be held in the exhibition hall after closing time on August 25.

Join us as an exhibitor!
Please complete the enclosed application form and state how large a stand you would prefer and we will get back to you 
with a proposal as soon as we can. Please do not hesitate to contact us should you wish to discuss your requirements.

Prices
Application fee for all exhibitors and co-exhibitors: SEK 3,100
Member of SOLF: SEK 875 per m2

Others: SEK 1,050 per m2

Partitioning walls and electricity socket are included.

Starter package for new exhibitors
For smaller companies who would like to exhibit for the first time we offer a ”starter package” of 2,5 m x 2,5 m = 6,25 m2. 
It includes carpet, back wall 250 cm high, partitioning wall 100 cm high and electricity socket.
Price: SEK 9,100
All prices are quoted exclusive of Swedish VAT.

Information
Please contact Magnus Waldemar, Project Sales, on magnus.waldemar@bramassor.se or +46 (0)708 44 52 20 if you 
have any questions or would like to discuss your participation at the Swedish Optical Fair 2017!


