
Kista 2017-01-17 
  

Sveriges största mötesplats för apotek och 
egenvård får ny projektledning och arrangör 
  
Den 7-8 september arrangeras mässan Apotek & Egenvård för åttonde året i följd på Kistamässan. 
Mässan är en självklar samlingsplats för leverantörer och representanter från apotek- och 
egenvårdsområdet och branschen står inför många utmaningar - men har också ett stort behov av nya 
lösningar, koncept, tjänster och produkter. Nu står det klart att arrangören Bra Mässor går in som ny 
arrangör och tar över det praktiska genomförandet. 
  
För att ge Apotek & Egenvård-mässan ännu bättre förutsättningar, tydligare fokus och säkerställa 
mässans framgång inför framtiden har Kistamässan AB och Bra Mässor Sverige AB inlett ett samarbete 
som innebär att Bra Mässor tar över mässans praktiska genomförande. Projektledning, utställarkontakter 
och besökarmarknadsföring sköts följdaktningen från och med idag av Bra Mässor. 
 
–Bra Mässor har stor kompetens inom såväl mässområdet som hälsa, medicin och läkemedel och vi tror 
att samarbetet kommer gynna både utställare och besökare på mässan. Vi ser med tillförsikt fram emot  
samarbetet och många lyckade mässor framöver, säger Lena Malm, COO på Kistamässan AB. 
 
– Intresset för årets mässa är starkt och vi tror att samarbetet kommer skapa en ännu bättre arena för 

personliga möten, kompetensutveckling och affärsmöjligheter, avslutar Lena Malm. 
  
För mer information, vänligen kontakta: 
Lena Malm, COO, Kistamässan AB, lena.malm@artexis.com, 0708-649727 
Bo Magnusson, Vice VD, Bra Mässor AB, bo.magnusson@bramassor.se, 0703-323390 
  

Om Artexis Easyfairs 

Artexis Easyfairs arrangerar idag 200 evenemang i 19 länder och driver 11 mässanläggningar i Benelux-länderna och 

Norden (Kistamässan och Malmömässan). Artexis Easyfairs har två affärsområden som drivs under två tydliga 

affärsområden; Artexis, som äger och driver mässanläggningar, samt mötes- och mässarrangören Easyfairs, som 

arrangerar över 50 egna mässor årligen i Sverige. Under 2015-16 hade bolaget700 anställda och omsatte 169 

miljoner euro.  Läs mer www.artexis.com och www.kistamassan.com 

 
Om Bra Mässor 
Bra Mässor är en oberoende arrangör av mässor, konferenser och andra evenemang som specialiserar sig på att 
tillvarata branschers intressen och möjligheter. Man arrangerar mässor i tiotalet olika branscher med nära kontakt 
med branschernas företrädare.  Delägarna och projektledarna har mångårig erfarenhet från att arrangera mässor 
och andra events i många olika branscher. 
Läs mer om Bra Mässor 
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