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Ny modern mässhall
Vi kommer att hålla till i den nya Åbymässan som 
öppnar i januari 2019. Där kommer vi att erbjuda 
boende på Åby Hotell på mässområdet till ett 
fördelaktigt pris för våra utställare. Bokningskod 
kommer längre fram.

Då vi befinner oss i nya fina lokaler med flotta 
restauranger mm aktiviteter, kommer vi att arrangera en 
riktig fest på kvällen den 8:e. Mer om det längre fram.

Köpstarka kunder kommer
Som tidigare så fortsätter vårt samarbete med 
Babyproffsen vars butiker besöker mässan och sina 
utställande leverantörer. Alla kedjor, enskilda butiker, 
varuhus och e-handlare samt presenthandel och andra 
intresserade aktörer bjuds in och är välkomna. Förutom 
svenska kunder fokuserar vi givetvis på övriga Norden 
och framför allt norska kunder då många har nära till 
Göteborg och gärna tar sig hit.

Välkommen och vara med på premiären för blob i 
Göteborg. Kontakta oss så berättar vi mer. 

Med goa hälsningar, 
Charlotte, Sofia och Bosse 

Efter två mässor i Stockholm väljer vi nu att flytta mässan till Göteborg 2019. Göteborg och 
hela väst-Sverige är en snabbt växande region. Till Göteborg kommer man snabbt och lätt 
från hela södra Sverige och Oslo. Så klart gillar även alla Stockholmare att åka till Götet. Nu 
när mässan får premiär i Göteborg räknar vi med ett stort intresse från många att besöka 
mässan då man kanske inte haft möjlighet när den arrangerades i Stockholm. Blob har redan 
tidigare börjat utvidga med mer barnrumsinredning och barnkläder och den påbörjade 
resan fortsätter.
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2019 kommer barn- & 
babybranschens fackmässa  

till Göteborg!

”Jag är väldigt glad över att Blob är tillbaka efter ett års uppehåll. Att vi än en gång har fått möjligheten att 
vara en del av mässan känns mycket bra. Mötena mellan våra butiker och alla duktiga leverantörer bygger 
dels branschen på ett strålande sätt och inte minst så bygger det upp våra medarbetares kunskapsbas så att vi 
fortsatt kan vara proffs på baby.”

MIKAEL FORSELL, VD, BABYPROFFSEN
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”Spännande att Blob kommer till Göteborg” säger Ulrika Magnusson Vice Ordförande i Lek o Babybranschen 
och Sales and Category Manager för Barnens Hus. ”Jag tycker det är bra att vår bransch som engagerar 
många människor och konsumenter via det viktigaste som finns nämligen våra barn har en egen mässa och 
mötesplats där vi träffar alla branschkollegor och gör affärer”. ”Jag ser fram mot att träffa alla leverantörer 
och butiksrepresentanter på blob 8-9 oktober”.

ULRIKA MAGNUSSON, SALES AND CATEGORY MANAGER, BARNENS HUS AB

”Jag är glad att Blob är tillbaka 2019 och ser fram emot att lek- & babybranschen samlas i Göteborg. Branschen 
behöver en mässa, en samlingsplats.  Därför hoppas jag att vi tillsammans kan se till att Blob blir framgångsrik. 

JENNIFER RYDÉN ENGLUND, VD PÅ LEK & BABYBRANSCHEN”



Priser
STORLEK PÅ 

 MONTER
MEDLEMSPRIS* ÖVRIGA  

LEVERANTÖRER

8-16 m2 1.350 kr/m2 1.490 kr/m2

Pris för därpå följande 
kvm mellan 17-32 m2

1.150 kr/m2 1.290 kr/m2

Pris för därpå följande 
kvm från 33 m2  eller 

större

990 kr/m2 1.140 kr/m2

*Avgift för medlemmar i Lek& baby branschen

 
Minsta monteryta 8 m2

Grundavgift 3.500 kr

Samutställare 3.500 kr
 I monterytan ingår montervägg och ett eluttag 2000 W

Alla priser är exklusive svensk moms

Exempel på produktområden:
• Babysäkerhet och hälsovård
• Barnbilstolar
• Barnmode
• Barnrumsmöbler
• Bärselar
• Barnvagnar 
• Leksaker
• Mammaprodukter
• Mjukleksaker
• Säkerhetsprodukter
 

Kontakta BraMässor:
Projektledare/försäljning:
Charlotte Frantzén
charlotte.frantzen@bramassor.se
+46 (0)79 335 0092

Koordinator/marknadsföring:
Sofia Mannerblad
sofia.mannerblad@bramassor.se
+46 (0)70 23 23 310

Vice President: 
Bo Magnusson
bo.magnusson@bramassor.se
+46 (0)703 32 33 90
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