
Följ med Nordiska Hissmässan 
mot toppen!

Nu tar vi hissmässan upp till nästa plan. Efter 3 mässor vill vi nu växa och göra mässan till den givna 
mötesplatsen för hela hiss- och rulltrappsbranschen. BraMässor har fått förtroendet att i nära samarbete 
med branschen arrangera årets upplaga av mässan. I år ska vi vara på Magasin 9 den 10 november för en 
hel dag med utställning, seminarier och nätverkande med kollegor. 

Nytt för i år är att du kan bli en av våra Premiumpartners då du får möjligheten att delta i 
seminarieprogrammet. Målsättningen är att få med alla viktiga aktörer i branschen som utställare för att 
göra mässan till ett måste för kunder från hela Norden. Branschen växer och tekniken går framåt. På 
Nordiska Hissmässan visar du dina nyheter för nya och gamla kunder. Ett seminarieprogram med 
aktuella ämnen ökar intresset för alla som räknas i branschen.

Alla som kommer bjuds på kaffe och lunch och innan vi skiljs åt minglar vi med ett glas en stund. Boka 
in dig redan nu! De bästa monterplatserna går till de som bokar först.

Välkomna!

Bo Magnusson och Sarah Heine 
BraMässor 
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FAKTA OM BRANSCHEN I NORDEN 

3600 personer jobbar i hissbranschen i Sverige och lika många i 
de övriga nordiska länderna. Branschen (Norden) omsätter ca 16 
miljarder varje år och ökar med ca 4% varje år.

VEM SKA BESÖKA MÄSSAN?

Branschfolk och slutkunder från hela Norden bjuds in till 
Nordiska Hissmässan. Vi arbetar nära ihop med de ledande 
företagen och bjuder in alla som kan ha nytta av att besöka 
mässan. Montörer, inköpare, beredare, ledning, konsulter, 
arkitekter, beställare från fastighetsföretag. Det är kostnadsfritt 
för kunderna att besöka mässan.

ADVISORY GROUP

Vi har format en mässgrupp som tillsammans med BraMässors 
team ska göra mässan till årets stora mötesplats för branschen. 
I gruppen ingår Victor Ljung Hissmekano, Anna Brue Varbergs 
Skyltgravyr och Patrik Agardh Fermator Nordic.

  VILKA SKA STÄLLA UT PÅ MÄSSAN?

Tillverkare av hissar, rulltrappor och plattformar tillsammans med 
grossister och underleverantörer av styrsystem, komponenter, 
reservdelar och elektronik. Dessa tillsammans med konsulter 
som erbjuder sina tjänster formar en högintressant mässa för 
branschens kunder och entreprenörer att besöka. 

  HUR KAN JAG DELTA SOM UTSTÄLLARE?

I år kommer vi erbjuda olika moduler för att alla ska kunna hitta 
något som passar. 

SMALL – för småföretag, konsulter och startups erbjuder vi en 
liten monter på 4 m2 (2x2m)

MEDIUM – för de lite större som vill kunna ta med produkt-
nyheter och visa dem erbjuder vi en monter på 10 m2 (5x2m)

PREMIUM – SE PREMIUMPARTNERS

PREMIUMPARTNERS – NYTT FÖR I ÅR!

För dig som vill visa dina produkter och nyheter i fullskala 
och exponeras som exklusivt före och under mässan i all 
kommunikation och på plats erbjuder vi er att bli Nordiska 
Hissmässans Premiumpartner. 

I det partnerskapet ingår också en större monter på 21 m2 (7x3).  

Pris: 36.000 exklusive moms. 

PRISER:
SMALL 7.500:- exklusive moms

MEDIUM 17.500 exklusive moms

PREMIUM ( Se Premiumpartners ovan)

En grundavgift om 2000:- exklusive moms 
tillkommer för alla utställare.

I varje monter ingår en vägg mot grannar och ett eluttag 
motsvarande 2000 W. Övrig utrustning tar varje utställare 
med sig. Alla utställare och besökare bjuds på lunch och 
kaffe samt efterföljande mingel.

Anmälan görs i bifogade anmälningsformulär.

MÄSSTIDER:
9 november 
Inflyttning 17.00-22.00

10 november 
Inflyttning 07.00-10.00 
Mässa 10.00-16.30 
Mingel 16.30

VILL DU VETA MER OCH BOKA SÅ KONTAKTA OSS!
Sarah Heine 
sarah.heine@bramassor.se • 076 547 48 35

Bo Magnusson 
bo.magnusson@bramassor.se • 070 332 33 90
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