Pressinbjudan till Lounge Event 10–11 januari 2018
Nästa vecka öppnar den enda mötesplatsen i sitt slag för hotell- och konferensbranschen i Norden
- med inriktning på inredning, tekniska lösningar, boknings– och säkerhetssystem mm. Ja, allt som
behövs i form av produkter och tjänster för en fungerande verksamhet, förutom mat & dryck!
För andra året arrangeras Lounge Event. En mötesplats som fokuserar mer på det som andra inte
gör, dvs allt hotell- och konferensbranschen behöver förutom mat och dryck. I utställningen hittar
man företag som säljer inredning, tekniklösningar, kommunikationslösningar, brandsäkerhet, ljud
och ljus och mycket mer.
Intressanta seminarier
På mässan finns också ett väldigt intressant seminarieprogram med många välkända talare. Det finns
tex ett seminarium som tar upp en av de svåraste frågorna för den som ska bygga om, bygga till eller
nytt hotell med lönsamheten i fokus. Moderator är Johan Sköld, Head of Growth på Chalmers
Ventures och talare är Stefan Tjäder, Arkitekt på Krook & Tjäder, Mikael Liljefors, VD på Millimeter
Arkitekter, Martin Creydt, Senior Vice President på Pandox och Catarina Molén-Runnäs, VD för
Nordic Property Management Nordic Choice.
Riktigt inspirerade kommer vi bli i föredraget som Anders Nordstrand från Hotel Tylösand håller.
Hotellet har vunnit många prestigefyllda priser och Anders kommer att berätta vad det är som gör
dem så lyckade.
Mingla med branschen!
Efter mässan stängt på onsdagen kl 18:00 startar branschminglet inne i utställningshallen. Träffa
besökare, utställare, talare och deltagarna från Hotel Market Seminars. Vi bjuder på något att dricka,
tilltugg, awards och musik.
För ackreditering kontakta Lissi Kylén, lissi.kylen@bramassor.se eller 0766-14 48 58.
För mer information kontakta Bosse Magnusson, bo.magnusson@bramassor.se eller 0703-32 33 90
www.lounge-event.se
Öppettider: onsdagen den 10 januari: 11–18, torsdagen den 11 januari kl 9.00-16.00.
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4

Välkommen till Lounge Event!

Arrangeras av BraMässor Sverige AB, www.bramassor.se, Box 22 301, SE-104 22 Stockholm, Sweden.

