
 
 

 

Den 7 september slår Apotek & Egenvård upp portarna igen, Sveriges främsta mötesplats för 

branscherna Apotek, Egenvård, Läkemedel, Hälsa, Hudvård, Hälsofack och Hälsokost. På årets 

mässa finns många intressanta nyheter som visar branschens utveckling. 

 

Sedan 2011 har mässan arrangerats på Kistamässan och är väl inarbetad. Från och med i år 

arrangeras mässan av Bra Mässor AB, som är en helt oberoende arrangör av mässor, konferenser och 

andra evenemang och som tillvaratar de olika branschernas och branschföreningarnas behov och 

intressen. 

 

Under två dagar träffas branschen för att ta del av produktnyheter, intressanta seminarier och inte 

minst nätverka. Närmare 80 utställare finns på plats för att visa det senaste. 

 

En bransch i förändring 

Med årets mässa vill arrangören starta en nysatsning för framtidens viktigaste mötesplats. Den 

allmänna hälsotrenden i samhället ger alltmer medvetna, kritiska och pålästa kunder. Intresset för 

egenvårdsbranschen har ökat stort! Detta påverkar givetvis apoteks- och egenvårdsbranschen. Årets 

nya inriktning Health & Beauty ska spegla och lyfta fram den nya trenden. 

 

-Mässan med tillhörande konferensprogram kommer att bli något alldeles extra i år, säger 

projektledare Louise Boman. Vi har jobbat hårt med att visa det nya som händer i branschen, både i 

utställningen och i konferensprogrammet. 

 

Högaktuellt konferensprogram 

En programpunkt tar upp problematiken kring vilka olika klassificeringar en produkt kan ha. Är 

produkten ett kosttillskott, naturläkemedel eller medicinteknisk produkt? Marie Heidenvall och 

Yanina von Weber, regulatoriska experter hos Svensk Egenvård reder ut begreppen.  

 

En annan talare är Birgitta Strömberg från Blue Ocean Sales. Hennes föredrag handlar om rådgivning 

på apotek. Vad skiljer försäljning på apotek mot övrig handel? Det är ett ämne som många inom 

branschen efterlyser. Stort fokus har lagts på den rådgivande funktionen på apotek i de senaste 

debatterna. 

 

Viktigt med nätverkande 

När branschen träffas är nätverkandet också en stor del av arrangemanget. Första kvällen hålls en 

mingelkväll tillsammans med Hud & Kosmetik mässan som arrangeras parallellt. Det bjuds på musik 

och trevlig stämning. Med andra ord en mötesplats man inte får missa inom det här området! 
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Apotek & Egenvård 7-8 september 2017 på Kistamässan, Stockholm 

Arrangeras av BraMässor Sverige AB, www.bramassor.se, Box 22 301, SE-104 22 Stockholm, Sweden. 


