Utställarinbjudan

Var med och ställ ut
på Sveriges främsta
cykelmässa!
Arrangeras av

www.cykelmassan.se

Cykelmässan är äntligen tillbaka!
Sveriges främsta cykelmässa, Svenska Cykelmässan med fler än redan 60 bokade utställare
och över 100 varumärken, arrangeras under den stora publikhelgen den 6-8 november på
Stockholmsmässan. Tre dagar fullt ös med aktiviteter och försäljning som tillsammans med
parallellmässorna Sthlm Food & Wine och Bak- och Chokkladfestivalen kommer att locka
över tiotusentals besökare!
RE:Start

Cykel, mat och vin!

Trots att 2020 är året då ingenting blev som det
skulle till följd av den rådande Covid-19-pandemin är
förutsättningarna för Svenska Cykelmässan bättre
än någonsin! Att nystarta mässan med redan över
60 bokade utställare och fullt scenprogram gör att
utgångsläget ser väldigt bra ut. Det är inte bara utställare
som flyttar med till nya datumet utan även planerade
aktiviteter, workshops och unika samarbeten följer med
till höstens mässa.

Den 6-8 november kommer inte bara cykelintresserade
till Stockholmsmässan utan även de som är intresserad
av mat och vin. Parallellt med Cykelmässan går även
publikmässorna Sthlm Food & Wine samt Bak- och
Chokladfestivalen, som tillsammans med Cykelmässan
kommer att locka över tiotusentals besökare under
helgen. De stora cykelländerna som Italien, Frankrike och
Spanien är även stora vinländer så här finns det många
synergier för besökarna.

Vikten av att träffas
Aldrig tidigare har det varit så viktigt att träffas som nu. Att
fysiskt möta sina kunder, att demonstrera sina produkter
live, att låta kunder får testa, känna och ställa frågor direkt
till dig som leverantör är om än viktigare än förr. Att ställa
ut och vara en del av Svenska Cykelmässan innebär just
det, här får du stor exponering till en väldigt omfattande
målgrupp och potentiella kunder. Efter tre år har Svenska
Cykelmässan etablerat sig som det självklara valet att
mötas på för leverantörer och Sveriges cykelintresserade.
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Intresset för cykling större än någonsin!
I spåren av Corona ser vi ett rekordstort cykelintresse
runtomkring i Sverige. Fler människor väljer cykeln för att
ta sig till arbetet, träna eller semestra med. Ett intresse
som många ser kommer att följa med in i framtiden.
På Svenska Cykelmässan träffar du som leverantör
cykelintresserade besökare som både använder cykeln för
att träna, tävla och bege sig utomlands för cykelresa till
motionären och pendlaren.

Våra besökare älskar mässerbjudanden!
Genom åren har det blivit tydligt att Cykelmässans
besökare är på jakt efter riktigt bra mässerbjudanden.
Här vill man handla och känna att man gör ett klipp!
Man besöker mässan för att ta del av nyheter, lyssna till
förebilder inom cykling, träffa polarna och hänga runt
hojen, testcykla och framförallt för att handla.

SilverEmmas Stipendium
BraMässor tillsammans med Emma Johansson, tidigare
svensk elitcyklist med bland annat OS-silver på
meritlistan, instiftade 2019 SilverEmmas stipendium i
samband med Svenska Cykelmässan. 2020 års pris gick
till Alingsås CK som vann 35 000 kr till sin verksamhet.
Stipendiet delades ut under den digitala cykelmässan
Vibe som arrangerades 7-11 maj som ett komplement till
Svenska Cykelmässan. På Cykelmässan 6-8 november
kommer Emma och Alingsås CK finnas på plats för att
berätta mer om stipendiet och vinsten.

Nå ut med dina produkter och tjänster
Att ställa ut och vara en del av Cykelmässan innebär
mycket exponering till en väldigt stor målgrupp och
potentiella kunder. Cykelmässan syns i båda traditionella
medier så väl som i sociala medier, genom klubbar,
branschmedia och via partners.

Över 60 bokade företag och fler än
100 varumärken kommer att vara med på
Cykelmässan 6-8 november. Tre dagars
fullpackat färdigt scenprogram med allt
från hur man cyklar över en kontinent med
1-dagars packning till hur man tränar inför
lopp kommer att erbjudas till workshops för
stigcyklister och många fler nyheter!

Den 7-11 maj lanserades Sveriges nya digitala cykelmässa.
Vibe är den digitala mässan för alla som gillar cykling och
fungerade som ett komplement till Svenska Cykelmässan
som inte fick arrangeras pga rådande Corona pandemi.
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Var med och ställ ut på Svenska Cykelmässan!
Plats: Stockholmsmässan, Stocksholm
Datum: 6-8 november, 2020
Pris: 1 410 kr/kvm*
Grundavgift: 3 200 kr*

*priserna är exklusive moms

Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!
Lars Gustafsson
Monterbokning
lars.gustafsson@bramassor.se
+46 (0)709 19 92 94

Patrik Löwstedt
Projektledare
patrik.lowstedt@bramassor.se
+46 (0)701 83 91 60

Karin Lindblom
Koordinator (press)
karin.lindblom@bramassor.se
+46 (0)765 47 48 36

Sponsor- och exponeringsmöjligheter

Det finns fler möjligheter och sätt att exponera ditt företag eller organisation i samband med
Svenska Cykelmässan. Förutom att du når ut till tiotusentals besökare syns du även i all
marknadsföring inför, under och efter mässan.

Följ oss i sociala medier @cykelmassan
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