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NYHET! 
Mässan har fått nya dagar,  

i år torsdag och fredag!



NORDENS STÖRSTA OPTIKMÄSSA
Varje bransch måste ha sin mötesplats och Optikmässan har 
blivit optikbranschen självklara sådan. Mässan har positionerat 
sig som Nordens största b2b mässa och mötesplats inom optik 
och fortsätter att vara denna självklara mötesplats för alla inom 
branschen. Det är under dessa två fullmatade och roliga dagar 
som Sveriges optiker, inköpare, VD, butikschefer, optikpersonal 
och leverantörer träffas för att starta säsongen och göra affärer. På 
Optikmässan samlas hela branschens leverantörer, här representeras 
både bågar, glas, linser samt annan optisk utrustning.

MAXIMERA AFFÄRERNA
Optikmässan är det givna valet för Sveriges optikbransch när 
det kommer till säsongens inköp. Det är här på mässgolvet som 
du  tar hand om befintliga kunder och det är här som du möter 
nya potentiella kunder. I och med att kundernas tidsbrist ökar är 
mässan en självklar plats för att mötas och göra affärer på. Under 
två dagar ges möjligheten att bygga relationer, göra affärer och 
möta kunder som du inte ens visste fanns.   

OPTIMERA BESÖKET
Att ständigt att hålla sig uppdaterad inom sin bransch är ett 
måste idag och Optikmässan fyller en viktig funktion för många 
inom Sveriges optikbransch för just detta ändamål. Förutom 
huvudsyftet att göra affärer med utställande företag kommer 
man hit för att få inspiration till sin butik, att kompetensutveckla 
sig och ta del av nya trender inom bågar och teknik. Parallellt 
med all monteraktivitet erbjuds besökaren även ett högaktuellt  
seminarieprogram med dialoger och debatter med några av de 
främsta inom branschen. Som utställare ges även möjligheten att 
bjuda in till företagsledda workshops.

HÄR SYNS DU!
Optikbranschen är inget undantag, konkurrensen är stenhård och 
det gäller att synas, behålla befintliga kunder och attrahera nya 
sådana. Att vara med och ställa ut på Optikmässan garanterar dig 
stor synlighet gentemot Sveriges optikbransch. Mässan har ett 
mycket brett register över Sveriges butiker, e-handlare och andra 
försäljningsställen som används flitigt för att bjuda in besökare till 
mässan och för att informera alla i branschen om vilka som är med 
på mässan. Du som utställare har stor möjlighet att synas, både 
i mässans kontinuerliga nyhetsbrev, via mässbilaga, i mässans 
sociala medie kanaler. Förutom detta når mässan ut med sin 
information om vad som händer på mässan via annonser i olika 
branschmedier, via partners och övriga intressenter.

FESTLIGT VÄRRE
Ingen mässa utan en riktigt bra fest och det är precis vad 
Optikmässan erbjuder utställare, besökare, talare och andra 
intressenter. Under några trevlig timmar efter att mässan har stängt 
samlas vi för att avsluta dagen på bästa sätt!

En gång per år samlas Sveriges optikbransch för att göra affärer, utbyta erfarenheter och ta del av det 
senaste som branschen har att erbjuda. I slutet på augusti, 27-28 augusti 2020, öppnar dörrarna till 
Nordens största optikmässa. Två roliga, effektiva och fullspäckade dagar fyllda med affärsmöjligheter. 
Det är här optikerna gör sina stora inköp, det är här nya kontakter skapas och det är här som branschen 
visar och tar del av nyheter. Välkommen att delta!
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FAQ
Plats: Kistamässan, Stockholm
Datum: 27-78 augusti 2020

Priser:
SOLF-medlem: 895 kr/m2

Ej SOLF-medlem: 1 140 kr/m2

Minsta monter: 9 m2

Grundavgift: 3 300 kr tillkommer alltid. 
 
Alla priser exklusive moms. I monterpriset ingår 
avskiljande vägg mot granne och ett 2000 watt eluttag. 
Skyltning och monterbyggnation tillåts upp till 300 cm 
höjd. Belysning kan hängas högre.

Välkommen att kontakta oss för ett  
förutsättningslöst samtal!
Peter Näsman, Sälj
peter.nasman@bramassor.se
+46 (0)709 65 56 09

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

Bo Magnusson, Projektledare
bo.magnusson@bramassor.se
+46 (0)703 32 33 90

Arrangörer Mediapartners
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