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Både utställare och besökare var mycket positiva till 
Åbymässan och Åby Hotell där alla bodde. Festen på 
kvällen samlade folk från hela branschen och den ska vi 
upprepa och utveckla i år. 

Många inköpare från butiker både i Väst- och Sydsverige 
kom till Blob förra året. Flera av de viktigaste inköparna 
tog sig gladeligen från Stockholm och nu när allt fler 
fått upp ögonen för att mässan flyttat till Sveriges 
framsida tror vi på många fler besökare 2020.  Våra VIP-
inbjudningar kommer tillbaka 2020!

Samarbetet med Babyproffsen fortsätter och 
tillsammans med dem ska vi slipa på detaljerna för att 
göra besöken på mässan ännu bättre och effektivare så 
att utrymme skapas för att träffa alla utställare. 

Inför 2020 kommer extra ansträngningar göras för att 
få leksaksbutiker att besöka Blob. Redan förra året kom 
många nyfikna och besökte oss. 

Nyhet!
Många av er utställare har många produkter i era 
sortiment som ni skulle vilja visa för besökarna i 
stället för att välja ut vissa av dem. Nu har vi mött era 
önskemål. 2020 kommer ni kunna boka 30-50% större 
montrar till samma pris som 2019. Se vår nya prispolicy. 
Hoppas ni kommer gilla den. 

Kontakta oss så berättar vi mer.

Ditt Blobteam 
Sofia, Charlotte och Bosse

Efter förra årets mycket uppskattade premiär för Blob i Göteborg återvänder vi nu till Åbymässan. 
30 september – 1 oktober 2020 är de nya datumen som är satta för att ge alla utställare som ska 
till publikmässan Underbara Barn i Stockholm ytterligare en vecka mellan mässorna.

BLOB kör vidare i Göteborg!



Priser
MODUL STORLEK MEDLEM L&B * EJ MEDLEM

Modul 1 2x6 m 12 000 kr 13 000 kr

Modul 2 2x12 m 20 000 kr 22 000 kr

Modul 3 5x5 m 21 000 kr 23 000 kr

Modul 4 10x5 m 33 000 kr 36 000 kr

Modul 5 10x10 m 60 000 kr 65 000 kr

* Avgift för medlemmar i Lek & Babybranschen

 
Minsta monteryta 12 m2

Grundavgift 3.900 kr

Samutställare 3.900 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:
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

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