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Succé första året för  
Apoteksforum!
 
Nu fortsätter vi arrangörer utveckla och bygga Sveriges nya mötesplats för apoteksbranschen. Senast kom över 800 
deltagare från apoteksbolagen för att ta del av de 14 högkvalitativa föredragen och träffa de över 60 utställare som var på 
premiären. Alla deltagare gick på seminarierna och i många fall flera seminarier och under båda dagarna. Utställarna hade 
många besök av pålästa och intresserade proffs i branschen. 

Målet är nu att skapa ännu fler kompetensutvecklande seminarier på hög och relevant nivå för att få ännu flera 
farmaceuter och andra apoteksanställda, från såväl huvudkontor som butiker, att känna vikten av att medverka i succén 
Apoteksforum. 

De flesta utställare från premiäråret har redan aviserat att man ämnar delta igen 2019 och vi ser fram mot ännu fler 
utställare med intressanta produkter och tjänster än 2018.
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”Efter det första året med Apoteksforum satsar vi 
nu inför 2019. Vi kommer liksom föregående år att 
erbjuda ett program som ger kompetensutveckling för 
apotekens personal i deras dagliga arbete i mötet med 

kunden. En programpunkt kommer att ta upp forskning kring vikten 
av patientens delaktighet i dialogen om sin läkemedelsbehandling och 
där farmaceutens kompetens har en central roll i rådgivningskedjan”

KARIN MEYER, APOTEKARSOCIETETEN

90%  
säger att man absolut  
eller troligen besöker  

Apoteksforum igen 2019! 

Apotektsbranschens egen 
mässa och kongress
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Utställare och besökare bjuds på lunch
Både besökare och utställare bjuds på lunch, dryck och kaffe under båda 
utställningsdagarna. Serveringen kommer ske inne i utställningshallen.

Vad tyckte besökarna till Apoteksforums premiär?
När man frågat besökarna vad det tyckte om sitt besök på Apoteksforum så är 
man mycket nöjd med seminariernas kvalitet och de ämnesval som gjorts. En 
extremt stor skillnad mot tidigare mässor man besökt. Man vill träffa företagen 
och se och känna på deras produkter och ställa frågor. Man vill se ännu fler 
företag på plats. Besökarna har genomgående ett stort intresse av att lära sig 
mer om de produkter man säljer i sina butiker. Det lämnades in 100-tals förslag 
på intressanta seminarieämnen inför nästa mässa.  

Luncher och kaffe till alla som kom till mässan var mycket uppskattat och det 
kommer vi fortsätta med.

Partners
Apoteksforums partners fortsätter att samarbeta och tillsammans använder vi 
alla våra kanaler för att bjuda in branschen. Förutom partners kontaktnät med 
medlemmar och andra branschintressenter har Apoteksforum idag branschens 
största och mest aktuella register med mottagare som vill ha information om 
vad som händer och planeras på Kistamässan. 

Årets Kompetensapotek 
2018 vann Apoteket Juvelen från Borås titeln efter att ha slagit  
ut konkurrenterna i kvarts-, semi- och slutfinal på mässans 
scener. På Apoteksforum 2019 kommer nya vinnare koras. 

Varje bransch behöver ett eget forum!
” Apoteksbranschen har länge visat alla tecken på en bransch 
som kan ha mycket stor nytta av ett gemensamt forum för 
att komplettera de egna företagsrelaterade mötena men inte 
varit mogen.  Äntligen finns nu en trend och en vilja från flera 

centrala aktörer som ställts sig bakom Apoteksforum vilket 2018 fick det att bli 
verklighet. I år vill vi ha med oss ALLA! Då kommer det här bli en fantastisk årlig 
manifestation för en bransch som växer och behövs”

BO MAGNUSSON, ORDFÖRANDE, BRAMÄSSOR 

Vinnare av ”Årets 
kompetensapotek 2018”
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Missa inte!
Vi bjuder alla på ett härligt 

branschmingel första mässdagen



Var med som utställare på  
Apoteksforum 2019!
Plats: Kistamässan, Stockholm  
Datum: 26-27 november 2019

Öppettider:
26 november 10.00 – 17.00 följt av mingel i mässhallen
27 november 09.00 – 16.00
Besöket är kostnadsfritt.

Priser:

Monterplatshyra:
Early Bird 1 mars - 30 juni : Pris 2295:- per m2 
From 1 juli: Pris 2495:- per m2

Alla utställare betalar en grundavgift om 3500:-.
Vitmålad mässvägg mot grannar ingår i hyran.
Minsta monter som erbjuds är 6 m2.

Det ingår kaffe på för- och eftermiddagen samt enklare lunch för både utställare och
besökare. Detta serveras på flera ställen inne i mässhallen.
Alla priser är exklusive moms

 
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!

Marie Hemdal
Projektsäljare
marie.hemdal@bramassor.se 
+46 (0)76-714 50 33

Peter Näsman
Projektledare 
peter@lifestyleevents.se 
+46 (0)70-965 56 09

Boka din  
plats idag!
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