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Välkommen att ställa ut
på Lounge Expo 2020
Mötesplatsen för hotell- och
konferensbranschen

20-22 oktober 2020

Stockholmsmässan, Älvsjö

Lounge Expo 2020 arrangeras i direkt anslutning till GastroNord 2020
– Nordens ledande mässa för hotell- och restaurangbranschen.
ARRANGÖR:

www.loungeexpo.se

Lounge Expo 2020

Mötesplatsen som tar hotell- och
konferensbranschen till nya höjder!

GRANNSAMVERKAN
Lounge har snabbt etablerat sig som Nordens viktigaste
mötesplats för hotell- och konferensbranschen. Succé från
första början. Det är här man träffas för att se nyheter och
trender, hitta nya leverantörer och göra affärer. Ett besök
som samtidigt är ett lysande tillfälle till inspiration och
kunskapsutbyte. Nu lyfter vi Lounge Expo till nya höjder.
Ny plats och ny granne. Platsen blir Stockholmsmässan
och nya grannen blir GastroNord.
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Nu tar vi alltså nästa steg i utvecklingen. Lounge Expo 2020
flyttar till Stockholmsmässan och arrangeras i anslutning till
GastroNord – Nordens ledande mässa för hotell- och restaurangbranschen med över 300 utställare. Senast kom över 18.000 besökare
under de fyra dagar som den då pågick. Många internationella besökare
och många verksamma inom hotell och konferens.
Alla besökare på GastroNord har direkt tillträde till Lounge Expo 2020.
Här träffar du med stor säkerhet många av dina gamla kunder och en hel
del nya. Räkna med några riktigt laddade och intensiva mässdagar på
Lounge Expo 2020. Välkommen att ställa ut! Boka idag!

Här möter du dina viktigaste kunder
Vi bjuder in:

•
•
•
•
•

Anläggningschefer
Arkitekter och inredare
AV-Tekniker
Fastighetschefer
Fastighetsskötare
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Fastighetsägare
Försäljningschefer
Hotelldirektörer
Husfruar
Inköpschefer

•
•
•
•
•

Koncernchefer
Konferenschefer
Receptionschefer
Säkerhetschefer
M.fl.
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HELTÄCKANDE
Fokus på Lounge Expo ligger på hotell och
konferensanläggningar. Här presenteras de
produkter och tjänster som krävs för att kunna
leverera kvalificerad service och skapa attraktiva
och funktionella konferens- och boendemiljöer.
Det här är de produkter och tjänster som
Lounge Expo omfattar:

• Inredning och byggnationer
• Hotellrumsinredning
• Konferensinredning och AV-utrustning
• Teknik och system för hotell
• Distributionskanaler och marknadsföring
• Våtrumsutrustning
• Säkerhet och skydd
• IT- och nätverkslösningar

• SPA- och gymprodukter
• Miljö och hållbarhetslösningar
• Housekeeping
• Arkitekt- och konsulttjänster
• Bemanning
• Partnerships och franchiselösningar
• Övrigt

LOUNGE
Seminarier, mingel & festligheter

Det händer mycket under de här tre dagarna. Ett högintressant
seminarieprogram genomförs på mässgolvet. Öppet och kostnadsfritt.
Ett dagsaktuellt program med heta branschfrågor utlovas där vi och
flera av våra samarbetspartners står bakom programmet.
Det blir många tillfällen till att träffas och umgås när branschen
samlas. Bland annat planeras mingel AfterWork samt andra
inslag och arrangemang. Mer om det kommer i våra nyhetsbrev inför mässan. Har du egna tankar eller idéer kring e
 tt
arrangemang som du vill genomföra och som kan passa
i sammanhanget så hör gärna av dig till oss.

www.loungeexpo.se
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Fakta och priser
Plats: Stockholmsmässan, hall C
Datum: 20-22 oktober 2020
Monterpriser:
Monterhyra: 1.830 kr/m2
Expostart 6.400 kr inkl. eluttag 2.000 W,
vägg mot granne, utställarförsäkring och
godshantering.

STOCHOLMSMÄSSAN – EN
ANLÄGGNING I VÄRLDSKLASS!
Stockholmsmässan erbjuder en av världens mest
kompletta mäss- och kongressanläggningar. En
toppmodern anläggning fullmatad med teknik,
högklassig service och engagerade människor.
En plats där det personliga mötet alltid står i centrum.

Modulmonter 6m²: 15.900 kr.
Inklusive: Svart matta, eluttag 2000W, 2
Spotlights, 1 ståbord & 1 barstol.

Frågor & bokning

Marie Hemdal, Försäljningschef
marie.hemdal@bramassor.se
076-714 50 33
Bo Magnusson, Projektledare
bo.magnusson@bramassor.se
070-330 33 23

KRAFTFULL EXPONERING
Lounge Expo blir föremål för en bred och
omfattande marknadsföring bl.a. genom vår
mediapartner, tidningen Hotell och Restaurang.
Lounge Expo får egen hemsida, aktiviteter
i sociala medier, löpande pressreleaser och
nyhetsbrev, print och bannerannonsering i
berörd press i Sverige och övriga Norden.
Som utställare erhåller du digitalt inbjudnings
material för att bjuda in dina egna kunder.
Tillsammans ska vi skapa uppmärksamhet
och intresse inför mässan 2020.

www.llbexpo.se

ARRANGÖR:

www.loungeexpo.se

