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Var med och ställ ut på Nordens
ledande optikmässa!
Under ett par effektiva och roliga dagar i slutet av augusti samlas varje år Sveriges optikbransch för att
göra affärer, nätverka, umgås och ladda på kompetensen. För sjunde gången arrangeras Optikmässan
2018, numera Nordens största optikmässa, på Kistamässan i Stockholm den 24-25 augusti.
Under ett å samma tak!

Mer än bara bågar

Optikmässan är Sveriges och Nordens största b2b mässa och
mötesplats för professionella inom branschen. Under två
intensiva, fullmatade och roliga dagar samlas Sveriges optiker,
inköpare, VD, butikschefer, optikpersonal och leverantörer under
ett och samma tak för att göra affärer. Det är här som årets stora
inköp görs. Under föregående år hade mässan nästan 1 000
besökare från hela landet. Utställningen bestod av drygt 80
utställare från 10 länder, en trend som ökar.

På Optikmässan samlas inte enbart leverantörer av bågar utan här
ställer även leverantörer av glas och linser ut. Även företag som
säljer optisk utrustning finns på plats samt andra intressenter.

Kedjorna hänger på!
Precis som föregående år går de fristående butikskedjorna
KlarSynt och Synologen in som partner till mässan. På så vis
säkras en stor tillströmning av besökare då de bjuder in både
sina leverantörer och butiker till mässan. Nyhet från i år är att
butikskedjan Direkt Optik kliver in som partner.

#optikmassan

Nyhet för i år är att vi även vill bjuda in till optikmässans egna
pop-up butik för de företag som säljer produkter och tjänster till
butik. Optiker, precis som andra handlar, har också behov av den
senaste skyltningen, belysning, säkerhet, skyltmaterial m.m. En
naturlig utveckling av optikmässan.
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”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, ORDFÖRANDE, SOLF

Sweden Fashion Council

Bubbel i glaset!

Mässan fortsätter sitt samarbete med Swedish Fashion Council,
SFC. Tillsammans med SFC arrangeras en högaktuell modevisning
där du som utställare får chansen att vara delaktig med dina
glasögonbågar. I o m samarbetet med SFC får mässan en
kvalitetsstämpel på att vi ligger i framkant när det gäller de
senaste trenderna så väl inom optik som mode, två branscher som
går hand i hand.

Efter första dagen bjuds utställare, besökare, talare och andra
på mässan in till ett gemensamt branschmingel där det bjuds
på bubbel, snittar och skön musik av mässans egna DJ. Ett
härligt tillfälle att umgås med kollegorna i branschen, knyta nya
kontakter och för att avsluta dagen på det bästa sättet!

Kompetensutveckling!
Förutom utställningen så kommer det även att arrangeras
inspirerande och värdefulla seminarier som hålls mitt i
utställningen. Ämnen som trender, service, statistik, retail trender
och mycket mer är sådan som besökarna kan ta del av.

Boka
din plats
idag!

Det är viktigt att synas!
Optikmässan har ett mycket brett och heltäckande register med
Sveriges alla butiker, e-handlare och andra försäljningsställen
som används för att bjuda in till mässan och för att informera
alla i branschen att de ska besöka mässan. Förutom löpande
nyhetsbrev där du som utställare har möjlighet att synas så
annonserar vi i branschtidningen Optik, som är mediepartner till
mässan, samt via våra partner KlarSynt, Synologen, Direkt Optik
och Swedish Fashion Council.
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VAR MED SOM UTSTÄLLARE!
Plats: Kistamässan, Stockholm
Datum: 24-25 augusti 2018

Välkommen att kontakta oss för ett
förutsättningslöst samtal!

Många leverantörer har redan bokat sin plats så kontakta oss
redan idag för att säkra din plats. Ange vilka önskemål som ni har
så återkommer vi med förslag till er snarast.

Bo Magnusson, Projektledare
bo.magnusson@bramassor.se
+46 (0)703 32 33 90
Magnus Waldemar, Sälj
magnus.waldemar@bramassor.se
+46 (0)708-44 52 20

Priser:
Grundavgift: 3 100 kr
SOLF-medlem: 875 kr / m2
Övriga utställare: 1050 kr / m2
Minsta monter: 9 m2
Paketmonter: mer info kommer

Karin Lindblom, Koordinator
karin.lindblom@bramassor.se
+46 (0)765 47 48 35

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.
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