
 

 

Pressmeddelande 31 augusti 2017 

 

  

Flera nyheter på nästa års Ljud Ljus Bild Mässa i Stockholm 
 

24 till 26 april 2018 är datumen för nästa proffsmässa för underhållningsteknik i Stockholm. Mässan 

som nu arrangeras för 15:e gången kommer som alltid att ha ett brett och aktuellt seminarieprogram 

och närmare 100 teknikutställare som exponerar varumärken, nyheter och lösningar i uppbyggda 

miljöer där besökare kan prova och testa deras produkter. Sveriges Teatertekniker och 

ljussättarförening medverkar i framtagningen av seminarieprogrammet.   

 

För att ytterligare stärka och internationalisera mässan har LLB Föreningen knutit ett avtal med den 

ledande utbildnings- och mässarrangören i USA inom AV-teknik, InfoComm, som kommer att bidra 

med ett antal seminarier. LLB kommer även att arrangera tillfälle för LLB certifiering för Ljud, Ljus och 

Bildinstallatörer. 

 

Ett nytt samarbete med Expoförbundet inleds där de kommer att ha en egen yta i den stora 

mässhallen. En avdelning som riktar sig till alla som har en koppling till mässor, events och andra 

typer av evenemang. Där samlas allt från producenter och materialleverantörer för att träffa företag 

som ställer ut och behöver olika typer av exponeringsutrustning. 

 

I samband med mässan arrangeras utdelning Bullen Visionary samt Lifetime Achievement Awards 

samt LLB Awards inom Ljud, Ljus och Bild.  

 

Dessutom har ett samarbete med Nordens ledande mässa för restaurang- och hotellbranschen, 

GastroNord, inletts. GastroNord arrangeras parallellt med Ljud Ljus Bild Mässan och ett gemensamt 

program håller på att sättas upp där fastighetsägare, hotelloperatörer och restaurangchefer får 

möjlighet att ta del av det senaste inom tekniken som kan hjälpa dem att sälja mer och få nöjdare 

kunder. Ett alltid aktuellt ämne. 

 

Mässan hålls som tidigare på Stockholmsmässan och är öppen för utställare att boka in sig. 

Arrangörer är LLB Föreningen och mässarrangören BraMässor. 

 

 

 

 

 

BraMässor Sverige AB Bo Magnusson 0703 323 390 bo.magnusson@bramassor.se  

LLB Föreningen Mats Holme 0760 086 703 mats.holme@branschkansliet.se 

Mer information om InfoComm hittar man på www.infocomm.org.  
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