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LJUD LJUS BILD MÄSSAN
24-26 april 2018

Stockholmsmässan

Välkommen som utställare på nordens största och
viktigaste professionella mötesplats för branschen
Ljud Ljus och Bildmässan hålls vart annat år och attraherar mer än 3000 proffsbesökare från hela norden. 2018 är det
dags för 15:e gången den 24-26 april på Stockholmsmässan. 2018 kommer vi att presentera flera nyheter som beskrivs
närmare nedan. Som vi alltid gjort kommer vi att leverera ett högintressant och aktuellt seminarieprogram. 2016 hade
vi sammantaget närmare 60 seminarier och workshops under de 3 dagarna. Utställarkvaliteten har alltid varit hög på
mässan och 2016 exponerade 90 utställare med många fler varumärken nyheter och lösningar i uppbyggda miljöer
där man kunde prova och testa deras produkter.
Välkommen som utställare 2018!
Bosse Magnusson
Projektledare

RÖSTER OM LJUD LJUS BILD MÄSSAN
Fredrik Setterberg
Ordförande
LLB Föreningen

Daniel Fritzdorf
Projektchef
GastroNord, om det planerade samarbetet
kring restaurang och hotell teknik

Fredrik är ny på posten som ordförande i LLB.
Hur viktig är mässan för LLB Föreningen?
Mässan är den enda i sitt slag i Sverige och är självklart viktig
för att nätverka, träffa kunder och leverantörer.

Varför gör ni detta samarbete?
Professionellt ljud, bild och ljus är idag en given och snabbt
växande del av miljöer och koncept i restauranger och på
hotell. Så det här samarbetet kommer perfekt för oss.

Vad ser du fram mot på mässan 2018?
Jag ser fram emot att träffa människor, titta på nya produkter
och knyta nya kontakter. Extra kul att mässan går samtidigt
som Gastro Nord som jag tror kan skapa nya kontaktytor för
många företag åt båda håll.

Vilka förväntningar har du på samarbetet med Ljud, Ljus och
Bildmässan?
Det kommer att bredda utbudet för våra besökare och den
specialistkompetensen som erbjuds kommer att få ännu fler
beslutsfattare att komma till Stockholmsmässan dessa dagar.

Vem skulle du vilja träffa på mässan om du fick välja helt fritt?
Oj, den var svår, det finns så många intressanta personer man
vill träffa. En som dyker upp spontant är sir Richard Branson.
Han är ingen branschperson, men väldigt inspirerande som
entreprenör.

Vad kan Gastro Nord göra för att intressera besökare till det
gemensamma programmet under mässorna?
Vi kommer att presentera det i vår marknadsföring och vill
integrera den nya tekniken i uppbyggda spännande miljöer
såsom scener och temabarer på mässan för att öka intresset för
våra besökare.

RESTAURANG – KONFERENS – EVENT

Nyhet
2018

Parallellt i hallen bredvid oss arrangeras GastroNord
som är norra Europas främsta fackmässan för restaurang,
hotell och storkök med drygt 20 000 fackbesökare. I samarbete
med projektledningen på GastroNord arrangeras ett program
riktat mot dessa målgrupper inriktat på ett allt viktigare
konkurrensmedel i restaurang och hotellverksamhet, nämligen
miljön och känslan skapad av just ljud, ljus och bild. Besökarna
har möjligheten att gå på båda mässorna.
www.gastronord.se

AKTUELLA SEMINARIER
Ett aktuellt, brett och intressant program skapas av LLB-föreningens
mässgrupp med partners. Utställare välkomnas att komma in med
seminarieförslag som kan intressera besökarna.

INFOCOMM

Nyhet
2018

LLB Föreningen har inlett ett samarbete med världens
ledande organisation inom AV-området. InfoComm kommer
att hålla flera seminarier med aktuella ämnen från sitt
internationella program under mässan 2018.
www.infocomm.org

CERTIFIERING PÅ MÄSSAN

Nyhet
2018

LLB certifierar Ljud, Ljus och Bildinstallatörer. Alla som upplever
en yrkesstolthet inom en bransch med specialkunskaper inser
värdet av att kunna verifiera sin kompetens. LLB har nu tagit fram
på certifiering för Ljud, Ljus och Bild och det finns nu ett antal
frågor i en frågebank som slumpas fram till ett individuellt prov.
Detta prov rör alla i branschen som kommer i kontakt med den
här tekniken, från installatörer, säljare och konsulter till dig som
behöver kunna felsöka och sköta utrustning på plats. Du kommer
att kunna visa att du har de teoretiska kunskaper som är en grund
för att du kommer att klara av att leverera en bra installation av
Ljud, Ljus eller Bild i ett konferensrum av alla storlekar och
mindre scener, skolor och teatrar.

NORDISK INRIKTNING
LLB Föreningen har ambitionen att mässan skall intressera
professionella från hela Norden. I regionen finns många
samarbeten och gemensamma intressen som skapar underlag för
en nordisk mötesplats.

EXPONERING PÅ MÄSSAN

Nyhet
2018

2018 kommer man som utställare att erbjudas ett antal
möjligheter att synas mer än i sin monter. Digitala skyltar,
lanyards, scensponsring, mingelsponsring med mer kommer
att erbjudas.

LLB AWARDS OCH BULLEN AWARDS
Under mässan kommer traditionsenligt LLB dela ut sina tre
awards för ljud, ljus och bild och till minnet av Pontus ”Bullen”
Lagerbielke kommer Bullen Awards att delas ut.

NYTT SAMARBETE MED EXPOFÖRBUNDET

Nyhet
2018

EXPOförbundet arrangerar årligen en mässa som riktar sig till alla
som har en koppling till mässor och andra typer av evenemang.
Där samlas allt från producenter och materialleverantörer till
utställare. Utställning, seminarier och mingelytor ger besökarna
både kunskap, inspiration och kontakter inför kommande
mässdeltaganden. 2018 arrangerar man sitt årliga event i
samarbete med Ljud Ljus Bild Mässan. Expoförbundet kommer att
ha en egen yta i den stora mässhallen. AV-teknik och ljus är viktiga
ingredienser i attraktiva monterlösningar och därför är denna
kombination mycket intressant för alla utställare. Dessutom delas
priser ut till årets bästa montrar – The Golden Square Award.
Önskar du veta mer? Kontakta Mikael Jansson på 070-744 29 70.
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Boka
din plats
idag!

VAR MED OCH STÄLL UT PÅ
LJUD LJUS BILD MÄSSAN
Plats: Stockholmsässan
Datum: 24-26 april, 2018
Monterhyra
För LLB medlemmar: 1255:- per m2 exklusive moms.
För övriga: 1570:- per m2 exklusive moms.

Firstcomers: 2x2 kvm inkl. svart hyrmatta, bakvägg och 1 lpm
sidovägg, 1 st 10A eluttag, 2 st spotlights, 1 ståbord, 1 barstol
Pris: 9 900 kr ex. moms
Alla utställare erlägger en grundhyra på 3750:- exklusive moms.
Samutställare i en annans monter som registreras i utställarlistor
och har alla möjligheter som en utställare har erlägger 3750:exklusive moms.
Branschföreningen LLB
LLB är en branschorganisation för företag som tillhandahåller
professionell utrustning och tjänster inom områdena ljud, ljus,
bild och AV-teknik samt musikinstrument.
BraMässor
BraMässor Sverige är en helt oberoende arrangör av mässor,
konferenser och andra evenemang och som tillvaratar de olika
branschernas och branschföreningarnas behov och intressen.
BraMässor står för Svenska Branschföreningars Mässbolag
och utgör ett starkt och attraktivt alternativ till traditionella
mässarrangörer.

Välkommen att kontakta oss för ett
förutsättningslöst samtal!
Bo Magnusson
bo.magnusson@bramassor.se
+46 703 32 33 90

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

www.llbmassan.se
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